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Resumo

Un dos medios de proba máis importantes no proceso laboral é a proba documental que pode 
achegarse o día do xuízo; porén, cada vez máis a miúdo, debido á xeneralización do uso das 
redes sociais, resulta que tal proba non a contén un documento ao uso clásico, senón un teléfono 
intelixente (smartphone), en que se reflicte un escrito, por exemplo, comunicado a través dalgunha 
aplicación de mensaxaría instantánea, en particular, WhatsApp. O que se formula neste artigo 
é a virtualidade que pode chegar a ter o expresado a través da devandita aplicación, como pode 
acceder ao proceso laboral e en que medida determina unha resolución favorable aos intereses 
de quen achega unha proba deste tipo.

Palabras chave: proceso laboral, proba, redes sociais, mensaxaría instantánea.

Abstract

One of the most important evidences that can be brought to a labour process is the documentary 
one. More and more often however, such proof is not contained in a classical document due 
to the generalized use of social networks. It is rather an element contained on a Smartphone 
such as a text sent through an instant messaging application (in particular, WhatsApp). What 
is proposed in this article is the potentiality that can be expressed through this application, how 
it can gain access into the process and whether or not it determines a ruling favourable to the 
interests of the party that provides it.

Keywords: Labour process, Evidence, Social networks, Instant messaging.
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I. Aproximación inicial

1. É innegable que a inmensa maioría da poboación –e, por iso, dos traballadores– ten 
un smartphone ou, no que sería a denominación romance, un «teléfono intelixente»1, 
que emprega para o seu ocio, pero tamén, cada vez máis, para establecer comunicacións 
cos seus empregadores, clientes, compañeiros etc., e nese uso teñen lugar comporta-
mentos, comunicacións etc., que poden ter transcendencia laboral (sexa disciplinaria, 
salarial ou doutro tipo). En definitiva, desde aquela primeira mensaxe enviada desde 
o ordenador do profesor Leonard Kleinrock no seu laboratorio da Universidade de 
California (UCLA) a outro localizado no Instituto de Investigación de Standford de 
San Francisco (SRI) utilizando a rede ARPANET2, o emprego das tecnoloxías da 
información e as comunicacións (TIC)3 estableceuse como un elemento esencial no 
ámbito laboral para calquera empregado/a. Isto, alén de que tales tecnoloxías xa non só 
aparecen restrinxidas a aquelas empresas que están configuradas como de teletraballo4, 
ou outras que foron implementando o seu uso de maneira decidida desde hai uns anos5, 
con bastante aceptación a teor dos datos que se publican6, até alcanzar –conforme o 
Instituto Nacional de Estatística– o 27% das empresas en 20137, xunto ás cales se 

1 España é o país europeo con máis teléfonos intelixentes: representan un 81% dos móbiles que se usan. 
Véxase VV. AA. (2015) La sociedad de la información en España 2014. Madrid/Barcelona, Fundación 
Teléfonica/Ariel, p. 38. Dispoñible no enderezo web <https://goo.gl/NW93lF>.
2 Cfr. AbbAte, J. (1999) Inventing the Internet. Cambridge (MA), MIT Press, p. 43 e ss.
3 Cfr. beLLoch ortí, C. (s. d.) [en liña] Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 
Dispoñible no enderezo web <https://goo.gl/B0jlwU>. Aquí as TIC defínense como «o conxunto de tec-
noloxías que permiten o acceso, produción, tratamento e comunicación de información presentada en 
diferentes códigos (texto, imaxe, son...)».
4 As denominadas empresas de telemarketing serían un exemplo, mesmo as empresas que xestionan cursos 
en liña.
5 Entre as grandes empresas que fixeron unha aposta polo teletraballo podería citarse Telefónica de Es-
paña, SAU, coa cláusula 12 do seu convenio colectivo dos anos 2011-2013, publicado no Boletín Oficial 
del Estado n.º 186, do 4 de agosto de 2011, tras unha experiencia piloto en 2005; o BBVA, co seu especí-
fico Acordo colectivo do 27 de xullo de 2011; e Repsol YPF, SA. De feito, nesta última compañía implan-
touse en 2009 un programa piloto que, dado o seu éxito, en 2010 se integrou no IV Convenio colectivo de 
Repsol YPF SA (Boletín Oficial del Estado n.º 81, do 4 de abril de 2012), en concreto, no artigo 15.7, onde 
se dá unha regulación bastante completa da figura, os postos de traballo a que é aplicable, as condicións, 
a reversibilidade e outros elementos configuradores.
6 Ao respecto poden consultarse teLefónicA, SA (2015) [en liña] Informe de sostenibilidad 2014. Dis-
poñible no enderezo web <http://goo.gl/aupZZc>; e rePsoL YPF, SA (2012) [en liña] El Libro Blanco del 
teletrabajo en Repsol. Dispoñible no enderezo web <https://goo.gl/qRr7Ea>.
7 Son datos do INE (www.ine.es), de acordo cos cales en 2003 a porcentaxe era do 7%, e en 2012 era do 
21,8%. Entre tanto, a media europa neste período roldaba o 35% (www.eto.org.uk).
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poderían referir os programas piloto para a súa implantación na Administración xeral 
do Estado8 ou na Administración autonómica9, senón que se poden predicar de cal-
quera empresa indiferentemente da súa organización10. Enfrontámonos, é a outra cara 
da moeda da conectividade, a un novo Leviatán cun poder case omnímodo11, porque 
a presenza absoluta do novo universo dixital implica que se posúe unha capacidade 
suficiente para acaparar case todos os ámbitos do coñecemento; e será o ordenamento 
xurídico o que exerza o rol de temperar os excesos12, tendo en conta que, en caso con-
trario, poderiamos encontrarnos ante un panóptico tecnorrepresor13, debido a que os 
avances incontibles nas áreas das TIC facilitan o acceso a unha información cada vez 
máis global e completa das persoas14, que traerá –salvo o seu ríxido control– excesos15.

8 Véxase a Orde APU/1981/2006, do 21 de xuño, pola que se promove a implantación de programas piloto 
de teletraballo nos departamentos ministeriais.
9 Por citar algún exemplo, poderían consultarse a Orde do 20 de decembro de 2013, conxunta da Vicepre-
sidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e da Consellería de Facenda da 
Comunidade Autónoma de Galicia, pola que se regulan a acreditación, a xornada e o horario de traballo, a 
flexibilidade horaria e o teletraballo dos empregados públicos neste ámbito (Diario Oficial de Galicia n.º 
249, do 31 de decembro de 2013); a certificación AENOR que se lle outorgou ao teletraballo da Adminis-
tración da Comunidade Autónoma de Castela-A Mancha (cfr. a nota de prensa do Goberno de Castela-A 
Mancha do 14 de setembro de 2014 titulada «El Teletrabajo de la Administración regional recibe la certi-
ficación AENOR», dispoñible no enderezo web <http://goo.gl/NdF5T8>); ou a Instrución do 6 de agosto 
de 2014, sobre a implantación do programa piloto da modalidade de teletraballo, da Administración da 
Comunidade Autónoma de Aragón (Diario Oficial de Aragón n.º 160, do 18 de agosto de 2014).
10 Sobre o teletraballo, pode consultarse de cAstro MeJuto, L. F. (2015) «La formación y promoción 
profesional de los teletrabajadores» en MeLLA Méndez, L. e ViLLALbA sánchez, A. (coords.) Trabajo a 
distancia y teletrabajo: estudios sobre su régimen jurídico en el derecho español y comparado. Cizur 
Menor, Thomson Reuters/Aranzadi, pp. 87-106.
11 Cfr. GiAnni, V. (1990) La sociedad transparente. Barcelona, Paidós.
12 Véxase Gudín rodríGuez-MAGAriños, F. (2014) «Requiem por el derecho a la intimidad en los 
smartphone: análisis de la última jurisprudencia del TC contrastada con la del TEDH» Revista Aranzadi 
Doctrinal 9, pp. 61-83.
13 Este concepto fai referencia, desde fai dous séculos, a un centro penitenciario ideal deseñado por Jeremy 
Bentham, que permitiría a un só garda observar centos ou miles de prisioneiros sen que estes soubesen que 
eran vixiados.Véxase benthAM, J. (1979) El Panóptico. Madrid, Las Ediciones de La Piqueta, p. 29 e ss.
14 Fálase da fin da intimidade tal e como a viñemos entendendo. Cfr. WhitAker, R. (1999) El fin de la pri-
vacidad. Cómo la vigilancia total se está convirtiendo en realidad. Barcelona, Paidós, p. 101 e ss.
15 Sobre estes excesos, resulta moi interesante Munín sánchez, L. M. (2015) «Los poderes del empresario 
ante el teletrabajo: el control y sus límites» en MeLLA Méndez, L. e ViLLALbA sánchez, A. (coords.) Traba-
jo a distancia y teletrabajo: estudios sobre su régimen jurídico en el derecho español y comparado. Cizur 
Menor, Thomson Reuters/Aranzadi, pp. 107-128.
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Á marxe desta última reflexión, ese emprego masivo derivou na creación –e exten-
sión– das redes sociais, que irromperon con forza na vida das persoas e se converteron 
nun medio de socialización de uso case omnisciente no día a día. Ademais, todas 
elas (Facebook, Tuenti, Twitter, Tumblr, Flickr, Myspace, Ning, XING, Plaxo, hi5, 
Second Life, Instagram, LindekIn etc.) brindan un novo escenario onde a inmediatez, 
a transparencia e o concepto de comunidade achegan novas oportunidades para as 
tradicionais formas de comunicación, expresión ou divulgación16. Por tanto, o uso do 
smartphone, e en consecuencia das aplicacións –en inglés, apps–17 que contén, está 
non só estendido, senón consolidado na práctica totalidade dos traballadores; e, por 
iso, en multitude de ocasións será preciso traer ao proceso laboral –cando se dirima 
un conflito de intereses entre os empresarios e os seus empregados– a constatación 
dunha determinada aplicación, un resultado, unha conversa levada a cabo a través 
da mensaxaría instantánea etc. Por exemplo, de se comunicar un cesamento a través 
dunha mensaxe, ou de se recibir unha orde ou instrución determinada, ou, en fin, se 
o/a traballador/a lle faltou ao respecto ao/á empresario/a ou cometeu calquera outra 
infracción laboral no emprego desa aplicación18.

De entre todas as aplicacións informáticas, polo emprego intensivo que se fai dela, 
vou centrarme especificamente no contido das comunicacións producidas a través de 
WhatsApp, mais o dito podería ser aplicable tamén a outras como LINE, Telegram, 

16 Véxase ortiz LóPez, P. (2013) «Redes sociales: funcionamiento y tratamiento de información personal» 
en VV. AA. Derecho y redes sociales. Madrid, Civitas, p. 21.
17 Dáselle o nome de aplicación móbil ou app a calquera aplicación informática deseñada para ser execu-
tada en teléfonos intelixentes, tabletas ou outros dispositivos móbiles. Con estas aplicacións preténdese 
axudar os usuarios no desempeño dunha tarefa concreta, xa sexa de carácter profesional ou de ocio Cfr. 
sAntiAGo, R.; trAbALdo, S.; kAMiJo, M. e fernández, Á. (2015) Mobile learning: nuevas realidades en el 
aula. Grupo Océano, Barcelona, p. 8.
18 Un caso curioso foi o resolto pola Sentenza do Xulgado do Social n.º 2 de Ferrol do 8 de xuño de 2011, 
ditada no auto 105/2011, sobre un despedimento. Un empregado dunha empresa de servizos publicou na 
súa bitácora persoal, de acceso libre e gratuíto, un corte da parte final do filme Der Untergang –en España 
estreado como El hundimiento–, cun monólogo de Adolf Hitler traducido mediante subtítulos, como se 
fose o seu xefe quen falase. En boca do empresario caricaturizado como o referido ditador puxéronse 
expresións homófobas e misóxinas, que denigraban as mulleres e outros colectivos, alén de comentarios 
sobre a existencia de tratos de favor cara a determinados clientes e a forma de conseguir certos contratos 
na empresa para a que viña prestando os seus servizos. Neste asunto estableceuse a identidade do empre-
gado a través da IP desde a cal se creara a bitácora, após a correspondente investigación, e a inferencia de 
determinadas circunstancias concorrentes (alugamento etc.). A devandita sentenza foi confirmada pola do 
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia do 23 de febreiro de 2012, no recurso 4927/2011.
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Spotbros, WeChat, Hangouts, Snapchat ou Skype, en que se plasma un fío dentro dunha 
conversa mantida con outro ou outros usuarios. 

2. A cuestión máis relevante en relación co emprego das redes sociais que fan os tra-
balladores, desde o meu punto de vista, aínda que poden existir outras –que se apunta-
ron–, é como articular a achega da devandita manifestación (a captura de pantalla que 
reflicte o feito) ante un órgano xudicial, porque é certo que a conversa existiu e que se 
poderá mesmo declarar sobre ela, mais a súa incorporación –e consideración– como 
proba no proceso laboral terá que contar cunha vía específica que permita comprobar 
non só a súa autenticidade, senón que non foi alterada, respectando os dereitos dos 
interlocutores, para despois valorala como tal proba.

II. A proba no proceso laboral

3. Como dicía unha coñecida –e cruel– máxima xurídica, nun preito non só cómpre 
ter razón, senón poder demostrala, e, sobre todo, que a sentenza nola dea19; isto é, o 
segundo elemento, que é a proba, adquirirá un papel estelar. É, en definitiva, un dos 
elementos esenciais no proceso xudicial e ten por obxecto a acreditación, demostración 
ou comprobación dos feitos –ou, máis exactamente, das afirmacións de feito– en que 
as partes apoian as súas respectivas pretensións e articulan as súas oposicións20. Tal 
comprobación é levada a cabo mediante a achega dos medios de proba21 legalmente 
admitidos, que, tras a súa proposición, admisión e práctica, logran a convicción xudi-
cial da súa certeza e a consecuente declaración razoada de feitos probados, conforme 
as regras de valoración establecidas no noso ordenamento22. Noutras palabras, a fase 
probatoria, que é o momento procesual durante o cal se practican ou realizan as probas, 

19 «Non sempre sentenza ben fundada quere dicir sentenza xusta, nin viceversa», en cita de cALAMAndrei, 
P. (2010) Elogio de los jueces escrito por un abogado. Madrid, Reus, p. 127.
20 Véxase Montero ArocA, J. (2000) «Influencia de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000 en la prueba 
del proceso laboral» en VV. AA. Influencia de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el orden contencioso-ad-
ministrativo y en el orden social. Madrid, Consello Xeral do Poder Xudicial, p. 443.
21 Entendidos como aqueles elementos de natureza procesual cuxa función é introducir no proceso datos 
da realidade que apoien as alegacións das partes e contribúan a convencer o/a xulgador/a.
22 Véxase Montero ArocA, J. (1997) «Particularidades de la prueba en el proceso laboral. Procedimiento, 
objeto y medios. Especial referencia a la prueba documental» en VV. AA. La prueba en el proceso laboral. 
Madrid, Consello Xeral do Poder Xudicial, p. 188.
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é a actividade procesual pola que se tende a alcanzar o convencemento psicolóxico do 
xulgador sobre a existencia ou non de determinados datos, ou a fixalos conforme unha 
norma legal. Porque –ademais– no proceso laboral non pode investigarse, a diferenza 
do que ocorre no penal, no ben, entendido que a investigación consiste en abrir unha 
porta para ver o que hai dentro, é dicir, pescudar como aconteceu un determinado feito 
(aínda que iso admitiría matices e, desde logo, non sería certo nunha tutela de dereitos 
fundamentais). Para probar, primeiro ha de afirmarse, e despois demostrarse que o que 
se afirmou é verdade23.

Concretamente no ámbito laboral, o punto 1 do artigo 90 da Lei reguladora da xurisdi-
ción social24 establece sobre as probas admisibles no proceso laboral o seguinte (a cursiva 
é miña): «As partes, logo de xustificación da utilidade e pertinencia das dilixencias 
propostas, poderanse servir de cantos medios de proba se encontren regulados na lei 
para acreditar os feitos controvertidos ou necesitados de proba, incluídos os procede-
mentos de reprodución da palabra, da imaxe e do son ou de arquivo e reprodución de 
datos, que deberán ser achegados por medio de soporte adecuado e poñendo á dispo-
sición do órgano xurisdicional os medios necesarios para a súa reprodución e posterior 
constancia en autos»; mentres que o punto 4 do mesmo artigo sinala que (a cursiva é 
de novo miña) «cando sexa necesario para os fins do proceso o acceso a documentos 
ou arquivos, en calquera tipo de soporte, que poida afectar a intimidade persoal ou 
outro dereito fundamental, o xuíz ou tribunal, sempre que non existan medios de proba 
alternativos, poderá autorizar a dita actuación, mediante auto, logo de ponderación 
dos intereses afectados a través de xuízo de proporcionalidade e co mínimo sacrificio, 
determinando as condicións de acceso, garantías de conservación e achega ao proceso, 
obtención e entrega de copias e intervención das partes ou dos seus representantes e 
expertos, se é o caso». É evidente que este parágrafo cuarto do precepto resolve os 
problemas da chamada proba electrónica (rexistro de correos electrónicos, teléfonos 
intelixentes, ordenadores e arquivos, seguimento en redes sociais etc.), que poderá 
ser autorizada xudicialmente se se cumpren unha serie de requisitos, facendo expresa 
referencia á necesidade dun xuízo de proporcionalidade, amplamente desenvolvido na 
doutrina do Tribunal Constitucional, buscando un mínimo sacrificio e sempre que non 
existan medios de proba alternativos, polo que será necesario resolver non só sobre 

23 Cfr. Muñoz sAbAté, L. (2007) Introducción a la probática. Barcelona, Bosch Editor.
24 Lei 36/2011, do 10 de outubro, reguladora da xurisdición social. Boletín Oficial del Estado n.º 245, do 
11 de outubro de 2011.

redes sociAis, APLicAcións MóbiLes e ProbA no Proceso LAborAL

anuario Da FacultaDe De ciencias Do traballo 7, 2016, pp. 15-28



22

a autorización xudicial da medida, senón tamén sobre as garantías de conservación, 
achega ao proceso, entrega de copias e intervención de partes e expertos.

En calquera caso, a proba electrónica e o reflexo que ten no smartphone –ou na apli-
cación informática respectiva– é unha proba que parece ampararse na mención a datos 
do artigo 90.1 da Lei reguladora da xurisdición social, mais que seguirá os mesmos 
requisitos que os previstos para outra, é dicir, será necesaria unha proposición da de-
vandita proba pola parte interesada na súa práctica –exhibición ante o xuíz do social–, 
que o xulgador a admita e, despois, a súa práctica; nos termos expresados polo artigo 
87: «Admitiranse as probas que se formulen e se poidan practicar no acto, respecto 
dos feitos sobre os que non haxa conformidade [...], sempre que aquelas sexan útiles 
e directamente pertinentes ao que sexa o obxecto do xuízo e ás alegacións ou motivos 
de oposición previamente formulados polas partes no trámite de ratificación ou de 
contestación da demanda. [...] O xuíz ou tribunal resolverá sobre a pertinencia das 
probas propostas e determinará a natureza e clase de medio de proba de cada unha delas 
segundo o previsto no artigo 299 da Lei de axuizamento civil e nesta lei».

Porén, desde este punto de vista poden apreciarse –xa directamente– dúas circunstancias 
diferentes a respecto do resto de probas documentais –e parecidas a calquera outra de 
reprodución de imaxe e son–: unha, que o devandito elemento (conversa ou mensaxe, 
por exemplo) puidese vulnerar o dereito á intimidade dalgún dos intervenientes, en 
cuxo caso sería precisa a autorización xudicial; e, dúas, a forma en que se vai incorporar 
–e practicar– a devandita proba, posto que non vai ser posible nin a entrega do móbil 
nin a da tarxeta SD25, nin tampouco resultaría moi axeitada a simple visualización na 
pantalla do teléfono ou a transcrición. Así, será preciso articular un medio a través do 
cal poida darse viabilidade á práctica desta proba; sempre que se entenda que en si poida 
ser considerada como proba, porque algún sector da doutrina dubidou da súa realidade.

III. As redes sociais e o proceso laboral. En particular, o WhatsApp

4. A cuestión é se a conversa de mensaxaría instantánea, e en concreto de WhatsApp, 
é ou non unha proba, que é o que se formulou como leitmotiv deste artigo científico. A 

25 Sigla de secure digital, que é un formato de tarxeta de memoria para dispositivos portátiles como, por 
exemplo, cámaras dixitais (fotográficas ou videogravadoras), teléfonos móbiles, computadoras e video-
consolas, entre moitos outros.
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resposta ten que ser afirmativa, tendo en conta que a Lei 59/2003, do 19 de decembro, 
de sinatura electrónica, establece no artigo 3.5 o seguinte: «considérase documento 
electrónico a información de calquera natureza en forma electrónica, arquivada nun 
soporte electrónico segundo un formato determinado e susceptible de identificación e 
tratamento diferenciado». A isto engádese no artigo 3.6.c) que o documento electró-
nico será tamén o soporte de documentos privados, e é nesta específica categoría de 
documentos que deberiamos encadrar as mensaxes de WhatsApp, pois, como predica 
o artigo 3.35 do Regulamento (UE) 910/2014 do Parlamento Europeo e do Consello, 
do 23 de xullo de 2014, relativo á identificación electrónica e os servizos de confianza 
para as transaccións electrónicas no mercado interior e polo que se derroga a Directi-
va 1999/93/CE, non deixa de ser un «contido almacenado en formato electrónico, en 
particular, texto ou rexistro sonoro, visual ou audiovisual» vinculado a un número de 
teléfono e a unha IMEI26, o que facilita a súa identificación. Para tales efectos, e como 
expresa o artigo 3.7 da lei citada, os documentos electrónicos terán «o valor e a eficacia 
xurídica que corresponda á súa respectiva natureza, de conformidade coa lexislación 
que lles resulte aplicable»27.

É máis, tanta é a súa consideración como proba –reveladora da súa difusión masiva, a 
que se facía referencia antes– que até as normas colectivas recollen previsións sobre 
o servizo. Por poñer dous exemplos, aínda que pode haber máis, o artigo 24 do Con-
venio colectivo do sector de industrias de aderezo, recheo, envasado e exportación 
de olivas de Sevilla28 establece, no tocante aos traballadores que denomina fixos de 
carácter descontinuo, que «as chamadas ao traballo poderán realizarse por calquera 
medio admitido en dereito e en calquera caso sempre mediante a súa publicación no 
taboleiro de anuncios. A modo meramente enunciativo serán válidos os chamamentos 
realizados por teléfono, SMS, ou WhatsApp ou email» (a cursiva é miña); e, tamén, o 
artigo 30.n) do Convenio colectivo provincial para o sector de oficinas e despachos da 
provincia de Zamora29 prohibe a utilización de «WhatsApp durante a xornada laboral, 

26 Sigla de international mobile station equipment identity, que é un código de función pregravado nos 
teléfonos móbiles dixitais. Este código, que identifica os aparatos de forma exclusiva no ámbito mundial, 
é transmitido á rede cando os terminais se conectan. Isto quere dicir, entre outras cousas, que a operadora 
que contratamos non só coñece quen e desde onde fai unha chamada grazas á tarxeta SIM (sigla de sub-
scriber identity module), senón tamén desde que terminal telefónico a realiza.
27 Cfr. MorALes VáLLez, C. (2016) [en liña] «La validez probatoria del whatsapp y su incorporación al 
procedimiento». Dispoñible no enderezo web <https://goo.gl/aiBlAZ>.
28 Publicado no Diario Oficial de la Provincia de Sevilla n.º 134, do 12 de xuño de 2014.
29 Publicado no Diario Oficial de la Provincia de Zamora n.º 52, do 2 de maio de 2014.
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ben desde o móbil persoal ou móbil da empresa», e configura o devandito uso no arti-
go 32.b) como falta grave, sancionable con amoestación por escrito ou suspensión de 
emprego e soldo de dous a vinte días.

O anterior supón a demostración de que a mensaxaría instantánea non só é un medio 
de proba válido, malia non se considerar na Lei reguladora da xurisdición social de 
maneira específica, senón que xa tivo plasmación normativa; non obstante o cal, habería 
que cumprir unha serie de regras para o seu uso. E é medio de proba válido porque 
serve para efectuar chamamentos e revelar un comportamento ilícito, de tal forma que 
se se constatase que se levou a cabo o primeiro ou se empregou ese servizo, nos dous 
exemplos normativos que recollín, é evidente que comportaría un efecto –o previsto 
en cada caso–, mais esixiría que, para poder considerarse polo xuíz, tivese que darse 
forma ao devandito «contido almacenado en formato electrónico» do cal escribía antes.

5. Porque, para poder incorporar ao proceso unha conversa de WhatsApp como docu-
mento, sería preciso que se achegase non só a copia en papel da captura de pantalla, 
senón unha transcrición da conversa e a comprobación de que esta se corresponde 
co teléfono e co número pertinentes (a través das xa coñecidas IMEI). Estes serían 
os requisitos básicos para achegar a proba do WhatsApp, que poderían atoparse con 
serias dificultades se o outro interlocutor –que polo xeral será a outra parte procesual– 
nega o seu contido ou alega a vulneración dun dereito á intimidade ou ao segredo das 
comunicacións30, ou se, simplemente, se nega a que o seu móbil poida ser cotexado 
ou verificado. Daquela, e apurando as consideracións sobre a proba de mensaxaría 
instantánea para que poida chegar a aceptarse como documento ou mensaxe deste 
tipo (algo diferente ao seu valor probatorio), a xurisprudencia31 fixou unha serie de 
posibilidades concretas, que terán que ver coa posición da parte contraria a respecto 
da devandita incorporación: 

30 Habería que lembrar que non se vulnera o dereito ao segredo das comunicacións cando a persoa que 
grava a conversa é un dos interlocutores, de acordo coa doutrina sentada ao respecto pola Sentenza do 
Tribunal Constitucional 114/1984, do 29 de novembro. Por todas, véxase a Sentenza do Tribunal Supremo 
do 20 de novembro de 2014, no recurso de casación 3402/2012.
31 Por todas, véxase a Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia do 28 de xaneiro de 2016, no 
recurso 4577/2015.
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a) Primeira posibilidade. A incorporación da mensaxe ou charla electrónica (chat)32 
prodúcese sen máis, se a parte interlocutora da conversa non impugna a conversa, co 
que consentirá tanto na revelación do seu contido como no seu emprego como proba 
no proceso.
b) Segunda posibilidade. A incorporación ten lugar, pois ambos os interlocutores 
recoñecen a conversa e, tamén, o seu contido.
c) Terceira posibilidade. A outra parte nega a súa existencia ou o seu contido, mais 
conséguese comprobar a súa realidade mediante o cotexo co outro terminal implicado 
(exhibición), de tal forma que se acredita a veracidade de tal comunicación; é dicir, 
compróbase que un e outro móbil recollen a conversa ou a mensaxe nos mesmos termos.
Este suposto requirirá autorización xudicial, conforme ao artigo 90.4 da Lei reguladora 
da xurisdición social, de acordo co cal (a cursiva é miña): «cando sexa necesario para 
os fins do proceso o acceso a documentos ou arquivos, en calquera tipo de soporte, 
que poida afectar a intimidade persoal ou outro dereito fundamental, o xuíz ou tribunal 
[...] poderá autorizar a dita actuación, mediante auto».
d) Cuarta posibilidade, subsidiaria das anteriores. Non se pode comprobar o terminal 
porque ben non existe, ben non se localiza ou ben non se autoriza xudicialmente, ao se 
entender que existen outros medios –salvidade prevista no citado precepto procesual– 
para acreditar o feito.

Entón cumprirá que se practique unha proba pericial que acredite a autenticidade e o 
envío da conversa. Incluso cabe unha posibilidade extrema, se é que o obrigado mantén 
unha reticencia contumaz a entregala e non se pode cotexar, aínda que neste caso non 
creo que sexa preciso acudir á proba pericial, senón que bastará con acudir á regra do 
artigo 94.2 da Lei reguladora da xurisdición social: «se non se presentaren sen causa 
xustificada, poderanse considerar probadas as alegacións feitas pola contraria en rela-
ción coa proba acordada».

6. O único risco que pode formularse –que parece excluírse a través desta última 
posibilidade– é o da manipulación da mensaxe ou da charla electrónica33, porque 

32 En galego, charla ou conversa electrónica. Designa unha conversa escrita entre dúas ou máis persoas 
conectadas á rede en que as mensaxes se transmiten de maneira instantánea mediante o uso dun sóftware.
33 Véxase Pérez AstudiLLo, N. E. (2015) «Los medios telemáticos como prueba de cargo en el proceso» 
Cuadernos Digitales de Formación 3, p. 6.
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existen aplicacións que permiten crear ex novo mensaxes de texto, editar as recibidas 
ou simular o envío e recepción de SMS34, mesmo alterar as horas de envío e recepción. 
A propia Asociación de Internautas35 alerta sobre a existencia destas aplicacións, que 
poden ser doadamente empregadas por persoas leigas en informática, e que son ca-
paces de burlar calquera análise forense informática, entre elas, WhatsApp Toolbox, 
Fake SMS Sender, SQlite Editor etc.36 A devandita asociación, tras expoñer varios 
exemplos de como efectuar diversas manipulacións37, conclúe que «existen tecnoloxi-
camente formas de falsificar, crear e modificar tanto SMS (mensaxes curtas) como 
mensaxes de WhatsApp, sen ter coñecementos técnicos previos nin ser un experto 
profesional de calquera abano do campo informático. As técnicas descritas no informe 
son capaces de burlar calquera análise forense informática e, por tanto, hai que ter 
coidado xuridicamente coas probas achegadas, porque nos podemos encontrar con 
probas falsas, manipuladas ou creadas».

A xurisprudencia xa indicou38 que «o anonimato que autorizan tales sistemas e a libre 
creación de contas cunha identidade finxida39, fan perfectamente posible aparentar 
unha comunicación en que un único usuario se relaciona consigo mesmo. De aí que 
a impugnación da autenticidade de calquera desas conversas, cando son achegadas á 
causa mediante arquivos de impresión, despraza a carga da proba cara a quen pretende 
aproveitar a súa idoneidade probatoria. Será indispensable en tal caso a práctica dunha 
proba pericial que identifique a verdadeira orixe desa comunicación, a identidade dos 
interlocutores e, en fin, a integridade do seu contido». A cuestión pasa, daquela, á fase de 
valoración, a que farei referencia no parágrafo seguinte, porque será o xuíz quen valore 
as posibilidades de que se producise unha manipulación, en que medida esta podería 
afectar á veracidade do «documento» e se é posible que a devandita manipulación se 
revele a través dunha análise pericial informática, mediante o exame dos terminais.

34 Sigla de short message service.
35 Véxase, por exemplo, AsociAción de internAutAs (2014) [en liña] El 40% de los ‘whatsApps’ y SMS 
usados en juicios son falsos. Dispoñible no enderezo web <https://goo.gl/M2tgaw>.
36 Véxase AsociAción de internAutAs (2016) [en liña] ¿Se pueden manipular bajo el control de un virus 
troyano nuestros SMS y WhatsApp? Dispoñible no enderezo web <https://goo.gl/CV7SFq>.
37 Ídem.
38 Véxase a Sentenza da Sala do Penal do Tribunal Supremo do 19 de maio de 2015, no recurso por 
infracción da lei 2387/2014.
39 Referíase á rede social Tuenti.
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7. Distinto do anterior –proposición e práctica da proba– é a fase seguinte, que é unha 
facultade tipicamente xurisdicional: a valoración da proba. En concreto, o artigo 97.2 
da Lei reguladora da xurisdición social sinala que «apreciando os elementos de con-
vicción, [a sentenza] declarará expresamente os feitos que considere probados, facendo 
referencia nos fundamentos de dereito aos razoamentos que o levaron [ao xuíz] a esta 
conclusión, en particular cando non recolla entre eles as afirmacións de feitos consig-
nados en documento público achegado ao proceso apoiados por presunción legal de 
certeza». Noutras palabras, o criterio valorativo debe ser sobre o conxunto da proba e, 
ademais, a valoración da proba ha de levarse a cabo conforme as regras da sa crítica40. 
Iso implica que o xulgador de instancia ten que realizar inferencias lóxicas da actividade 
probatoria levada a cabo, o que exclúe deducións arbitrarias, irracionais ou absurdas41, 
ao respecto do cal se afirmou42 que a facultade de libre apreciación da proba outor-
gada ao xuíz de instancia non pode converterse nun instrumento que permita chegar 
a conclusións fácticas inadmisibles ou contrarias á lóxica xurídica, e que a súa libre 
apreciación debe ser ademais razoada para que as partes poidan coñecer o proceso de 
dedución lóxica do xuízo fáctico seguido polo órgano xudicial43. E será apreciando o 
conxunto de probas, incluída a conversa ou mensaxe de WhatsApp, cando o xulgador 
deberá extraer a consecuencia sobre o feito que se trata de demostrar a través dela.

Isto significa que, nese acto íntimo de valoración ou inferencia, o xulgador deberá 
outorgar valor ao que expresa a mensaxe –e a súa manifestación como captura–, de tal 
forma que decida se o feito queda ou non probado, e, por tanto, se o incorpora ao relato 
histórico da sentenza ou o emprega para os fins de atinxir unha determinada conclusión 
ou cubrir as esixencias do suposto de feito da norma que resolve o conflito presentado.

IV. Conclusións

8. Como en tantos outros ámbitos, a realidade anticípase sempre ás normas xurídicas, 
e, así, a xeneralización do uso das novas tecnoloxías, en particular, as que teñen a ver 

40 Véxase a Sentenza do Tribunal Constitucional 272/1994, do 17 de outubro.
41 Véxase a Sentenza do Tribunal Constitucional 175/1985, do 15 de febreiro.
42 Son palabras da Sentenza do Tribunal Supremo do 31 de maio de 1990, Repertorio de jurisprudencia 
Aranzadi 1990/4524.
43 Véxase a Sentenza do Tribunal Constitucional 24/1990, do 15 de febreiro.
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cos teléfonos intelixentes (smartphones), xa de uso masivo entre os particulares –e os 
traballadores–, esixe que o noso ordenamento teña en conta tamén a súa existencia dun 
modo máis específico, que se adapte ás finalidades para as que serven estas tecnoloxías, 
sobre todo como medio de proba de determinados feitos e no tocante á súa efectiva 
incorporación ao proceso laboral.

Foi a xurisprudencia a que tivo que fixar as condicións en que ese «contido almacenado 
en formato electrónico» –xa unha mensaxe, xa un fío dunha charla electrónica– pode 
acceder ao proceso, establecendo sucesivas posibilidades de actuación ante os impedi-
mentos que puidesen xurdir; e iso, sen prexuízo da valoración que se puidese dar con 
posterioridade á devandita proba, e sen perder o horizonte dunha posible manipulación 
do instrumento en que se reflectiu a mensaxe, que só se evita mediante a correspondente 
proba pericial (e, ás veces, nin con ela).
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Resumo

A xestión do coñecemento é un factor estratéxico en calquera organización, en que a expansión 
tecnolóxica, a interacción socioeconómica e a competitividade profesional xogan un papel 
crecente. Ora ben, o coñecemento debe autoalimentarse, para o cal cómpre contar coa moti-
vación necesaria, que depende das condicións en que os traballadores realizan o seu traballo. 
O obxecto deste artigo é mostrar a relación entre as condicións sociolaborais, a motivación 
profesional e a formación na actividade financeira. Para isto, o enfoque aplicado é un deseño 
descritivo non experimental, a través do cal se vinculan dous aspectos esenciais das condicións 
sociolaborais como son a deslocalización e a descualificación profesional con todas aquelas 
variables definitorias do mercado laboral financeiro: número de entidades, oficinas bancarias, 
distribución interna do persoal ou cualificación deste. Con base na variación interanual media 
destas variables cuantifícase o emprego financeiro español, que viu empeorar as súas condicións 
laborais como consecuencia do cambio regulatorio experimentado polo sector, sen precedentes 
na súa historia. Os resultados amosan como o proceso de reestruturación do sector coa crise 
danou especialmente as condicións de traballo dos empregados financeiros.

Palabras chave: capital humano, emprego, formación, motivación, sector financeiro.

Abstract
Knowledge management is a strategic factor at any organization where technological expansion, 
socio-economic interaction and professional competitiveness play an increasingly important 
role. Due to the fact that that self-feeding knowledge –a must for these organizations– depends 
upon the proper employee motivation, the conditions under which the employees perform their 
job must be taken into consideration. This paper aims to show the relation between socio-oc-
cupational conditions, professional motivation and financial activity training. In order to do 
that, the approach used was a non-experimental, descriptive one. This approach is used to link 
two essential aspects of the socio-occupational conditions such as professional offshoring and 
underqualification. (considering all the defining variables of the financial labour market: number 
of entities, banking offices, internal distribution of their staff and their qualification). Based on 
the average inter-annual variation of these variables, we quantify the overall employment of 
the Spanish financial sector, showing also that it has experienced the worsening of its labour 
condition as a consequence of the regulatory changes introduced in the sector. The results 
show how the restructuration process of the sector due to the crisis, particularly damaged the 
occupational conditions of the financial workers. 

Keywords: Human capital, Employment, Training, Motivation, Financial sector.
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1. Introdución

A motivación é un factor de dinamización imprescindible no desenvolvemento de 
calquera actividade humana, que impulsa as persoas para alcanzaren unha meta. No 
entanto, o normal é que a soa motivación non abonde para atinxirmos un obxectivo, 
senón que é necesario posuír o coñecemento que nos capacite para executar as accións 
que concluirán coa consecución do resultado desexado. Se iso se contextualiza no 
exercicio dunha actividade produtiva, todos os intervenientes neste proceso deben dis-
poñer dos coñecementos e as habilidades requiridos, alén de aplicalos correctamente. 
Así, cando un suxeito inicia unha nova actividade ou cambia a que viña exercendo, 
cómpre dotalo do saber necesario para que a forma en que esa nova tarefa se executa 
sexa a mellor posible, o que lle permitirá á organización obter o maior valor engadido 
e máis vantaxes competitivas (Hatch e Dyer, 2004; Liu et al., 2007; Marvel, Rodríguez 
e Núñez, 2011), maximizar o seu resultado e optimizar a súa posición no mercado.

O obxecto deste traballo é analizar a motivación interna para a formación no exercicio 
dunha actividade concreta, a financeira (crediticia), en España. Centrarémonos para iso 
na súa máis recente evolución, en que tivo lugar unha transformación sen precedentes 
desta actividade (Calvo e Martín de Vidales, 2014; García Montalvo, 2014), que a mo-
dificou en todos os seus ámbitos: xestión, comercialización, ordenación, localización 
dos centros, mais por encima de todo afectou os seus empregados (Carbó Pedauga 
e Rodríguez, 2011; Michael Page International, 2014; UGT-FES, 2014), un sufrido 
factor produtivo. Baixo ese marco cambiante, onde se insire o obxectivo enunciado, 
veremos como o novo escenario mudou o sentir da motivación dos empregados, que 
se converteu nunha estratexia de supervivencia persoal (motivación individual), fronte 
ao que ocorría no estado anterior á reordenación do noso sistema financeiro, en que a 
formación era considerada unha estratexia de negocio que melloraba a capacitación do 
suxeito, e, con iso, o resultado e a posición das entidades financeiras (EE. FF. en diante) 
no mercado (motivación grupal). Deste xeito, de considerar a formación como unha 
ferramenta imprescindible na xestión do negocio financeiro, vista tanto pola empresa 
como polos traballadores como un elemento para mellorar o seu estado (empresa → 
▲ produto → ▲ vendas → ▲ beneficio; traballadores → ▲ emprego → ▲ salario 
→ ▲ benestar), pasouse a reducir o seu valor ao dunha necesidade básica, que non 
suficiente, para os empregados financeiros, se queren continuar no mercado laboral 
financeiro, de xeito que esta é a súa motivación formativa. 
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Para acadar o obxectivo fixado estruturouse o traballo en catro partes. A primeira 
aborda o aspecto sociolóxico da motivación, a relación entre a motivación grupal e 
a individual, e o vínculo entre motivación e formación. A segunda comeza coa pla-
nificación e ordenación do capital humano financeiro, para a continuación amosar 
o estado e a evolución do sector en España, facendo fincapé en tres aspectos do seu 
mercado laboral: tamaño; distribución laboral de oficinas e servizos centrais (SS. CC. 
en diante); e, finalmente, nivel de subempregabilidade. Na terceira parte, mediante 
a análise da variación interanual das variables que definen a estrutura do mercado 
laboral financeiro, cuantifícase en termos de ocupación media o número de empregos 
que viron empeorar as súas condicións laborais, e que con data do 31/12/2013 seguían 
empregados, centrándonos para iso en dous aspectos cualitativos: a deslocalización e 
a descualificación laboral. Na cuarta parte, con base nos resultados obtidos nas dúas 
seccións anteriores, valórase a actual expectativa e motivación cara á formación finan-
ceira dos empregados financeiros e dos que foron expulsados deste sector. Finalizamos 
coas principais conclusións obtidas.

2. Motivación para a formación

Desde a infancia comprobamos que ao facer o que nos pedían recibiamos un premio, e 
o noso obxectivo era acadarmos ese premio. Aínda que nese momento non nos désemos 
conta, os nosos actos eran función dese motivo, conseguir o prometido, polo que tiñamos 
unha motivación externa. Ao chegarmos á idade adulta, esa actuación por motivacións 
apenas cambia, sinxelamente modifícase ao se fusionaren estas motivacións externas 
con esas outras definidas como internas, as que nós nos marcamos, coas cales se unen 
para determinar como e por que actuamos dunha forma concreta. Mais o que tamén 
ocorre ao facernos adultos é que as nosas motivacións se complican, ao entraren en 
conflito coas doutros suxeitos con que interactuamos.

2.1. Motivacións individuais e motivacións grupais

Do dito dedúcese que debemos xuntar as motivacións que moven a cada suxeito indi-
vidualmente coas do grupo de que forma parte. Ora ben, malia que podemos saber que 
motiva e condiciona a nosa forma de actuar, coñecer o que motiva o resto de membros 
do grupo de que formamos parte é máis difícil. Alén disto, o grupo de interacción como 
tal ten unha vida propia en que, en ocasións, os obxectivos individuais se contrapoñen 
aos dos demais membros ou mesmo aos do grupo, o que complica aínda máis as cousas.
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É aquí cando debemos introducir un concepto chave en materia de xestión de persoas, 
o das técnicas de motivación, as cales se configuran como unha habilidade directiva 
básica que debe posuír calquera persoa responsable de xestionar equipos (Tan e Na-
surdin, 2011). Isto é así, sinxelamente, porque os xestores de persoal deben exercer 
unha serie de accións nunha mesma dirección, unidas á práctica dunhas competencias 
persoais que lles facilitarán a xestión do grupo a través da aprendizaxe organizativa. 
O punto de partida será a comuñón entre as motivacións individuais e as grupais 
(Barba, 2014).

2.1.1. Motivacións individuais

Desde o instante en que un suxeito forma parte dunha organización en que hai un/ha 
encargado/a da xestión de persoas (responsable laboral), é desexable que lle transmita 
a este/a cales son as súas motivacións: que o motiva para formar parte do grupo ou 
cales son as súas aspiracións con esa pertenza, para coñecer así até que punto quere 
comprometerse co grupo, sen descoidar as súas propias motivacións (Michie e Sheehan, 
2005; García, Jiménez e Lloréns, 2011). Para xestionar as motivacións individuais o/a 
xestor/a de persoal debe analizar o que cada membro do grupo lle transmite e estudar 
a posibilidade de que as aspiracións individuais se cumpran sen contrapoñerse ás do 
grupo ou ás do resto de membros, a través da aprendizaxe adaptativa (García Echevarría, 
1989; García, Jiménez e Lloréns, 2011). A capacidade para aumentar a produtividade 
humana é función da mellora nas relacións humanas dentro da organización (Marvel, 
Rodríguez e Núñez, 2011).

Cómpre non esquecermos que cada individuo ten as súas propias motivacións para 
pertencer ao grupo, as cales se transforman en aspiracións e/ou expectativas, e do 
cumprimento das devanditas aspiracións e expectativas derívanse as relacións do grupo 
(García, Jiménez e Lloréns, 2011). Con todo, formar parte dun grupo tamén é aceptar 
que este ten un obxectivo e unha motivación propios, que non teñen por que coincidir 
cos dos seus membros (Hunt e Baruch, 2003; Liu et al., 2007). Se formamos parte dun 
grupo ten que ser sabéndomos que o primeiro é o obxectivo grupal, o que implica a 
consecución dunha aprendizaxe xenerativa (García, Jiménez e Lloréns, 2011); entrar no 
grupo supón pertencer á súa disciplina, e é o/a xestor/a de persoal quen debe facérllelo 
ver a todos os membros, ao tempo que é necesario que estes se vexan favorecidos ao 
atinxiren o obxectivo grupal.
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2.1.2. Motivacións grupais

As motivacións do grupo (Mg) son as que fan que este perdure co tempo, á procura de 
que a organización funcione como un todo. De por parte, a motivación grupal non é o 
simple resultado da agregación das motivacións individuais (Mi), pois é imposible que 
todos os membros do grupo estean contentos e motivados (Rincón, 1989; Hunt e Ba-
ruch, 2003). En realidade, o habitual é que ΣMi ≠ Mg, é dicir, na práctica sempre existe 
algunha motivación do grupo que vai na dirección oposta a algunha das individuais. 
Ademais, as motivacións do grupo nacen co grupo e seguen con este no tempo. É por 
iso que son as responsables da «cultura organizativa», da cal deriva o comportamento 
esperado de cada individuo á hora de se unir ao grupo.

Entre tanto, as motivacións individuais, pola súa vez, son a causa do «clima laboral». 
Un ambiente de traballo en que os empregados estean desmotivados ou sen expectativas 
é malo para a organización, e leva a que o/a xestor/a de persoal deba tomar medidas 
(Marvel, Rodríguez e Núñez, 2011; García, Jiménez e Lloréns, 2011). O dito deixa claro 
que ambas as motivacións, individuais e grupais, deben ser xestionadas por alguén coas 
habilidades e competencias necesarias, non vale calquera membro da organización, un 
erro moi común nas EE. FF. (Hunt e Baruch, 2003; Tan e Nasurdin, 2011; Barba, 2014), 
onde calquera perfil comercial se considerou válido para dirixir un grupo humano.

2.2. Formación e motivación: un camiño sen volta

Adquirir coñecemento a través dun proceso formativo supón un esforzo que, segundo 
cales sexan as habilidades e aptitudes con que se conte, pode ser máis ou menos cus-
toso, e en que cómpre «poñer da nosa parte»; así as cousas, se decidimos formarnos é 
porque temos clara nosa motivación, (García Echevarría, 1989; Hatch e Dyer, 2004; 
Del Campo e Del Campo, 2015) e o esforzo paga a pena. No entanto, todo cambia se a 
formación é obrigada, pois ao perderse a voluntariedade a motivación dá igual, imponse 
o obxectivo grupal e o individual apárcase. Este é o momento en que a capacidade de 
motivar adquire a súa máxima relevancia.

Chegados á idade en que debemos escoller entre accedermos ao mercado laboral ou 
continuarmos o noso proceso formativo, a motivación bifúrcase. Fronte a quen elixe 
o primeiro, quen prolonga a súa etapa formativa ten a súa motivación na confianza de 
que unha maior formación ha facilitarlle un mellor traballo e/ou soldo (Hatch e Dyer, 
2004; Liu et al., 2007; Laursen e Foss, 2012). O problema xorde cando realizada esa 
formación, non se alcanza o obxectivo, o que converte o investimento formativo nun 
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sinónimo de frustración, xa que motivación individual non se satisfixo. E a nosa pre-
gunta é: falamos dun tempo perdido? A resposta, ao noso entender, debe ser negativa. 
A formación como meta nunca é unha perda de tempo, é un tempo investido. Aínda 
que é certo que na vida hai investimentos mellores e peores.

No caso da empresa, cando esta é consciente de que o seu futuro depende dun pro-
ceso continuado de aprendizaxe, podemos dicir que medio camiño ao éxito xa está 
andado, até o punto de que se a relación empresa-traballadores é competitiva en clave 
de esforzo-recompensa, a inicial insatisfacción individual vese reducida ao lograr o 
obxectivo grupal, ao participaren todos os traballadores do éxito grupal. Ademais, o 
cambio do paradigma empresarial pasa por adaptarse á contorna: competencia, clien-
tes, tecnoloxía e sistemas organizativos etc., o que esixe cambios no funcionamento 
da organización (Laursen e Foss, 2012; Barba, 2014). Porén, as organizacións poden 
adaptarse aos cambios de forma lenta e gradual ou anticiparse a eles, indo un paso por 
diante, planificando unha acción formativa que amose aos seus membros o beneficio 
de «formarse para cambiar», o que incidirá no beneficio da organización (Hatch e 
Dyer, 2004; Liu et al., 2007; Marvel, Rodríguez e Núñez, 2011). Optar pola formación 
como instrumento para garantir a adaptación a un mundo cambiante é un camiño sen 
marcha atrás e que toda empresa debe integrar no seu ADN, na perspectiva de que se 
trata dunha necesidade tanto persoal como organizativa.

Por tanto, a motivación e a formación configúranse como dúas forzas estratéxicas 
que, actuando nun mesmo sentido e dirección, contribúen á realización do obxectivo 
organizacional, pois coadxuvan a que todos os axentes partícipes do quefacer da or-
ganización o interioricen de maneira correcta. Deveñen, deste xeito, unha estratexia 
necesaria. Así, os alicerces básicos en que debe apoiarse a política formativa dunha 
entidade son os seguintes:

a) A definición e identificación dun obxectivo claro que se desexa lograr con esa 
formación.
b) Membros dispostos a recibiren esa formación cunha meta determinada.

Fixado o marco teórico-social acerca da motivación para formarse en calquera orga-
nización, así como tratada tamén a interacción motivacional que debe existir entre a 
empresa e os seus traballadores, a continuación abórdase a interacción do capital hu-
mano empregado no sistema financeiro. Poremos especial énfase na nova problemática 
a que en materia de recursos humanos debe facer fronte este sector en España, debida 
xa non só á redución do seu emprego, senón tamén ao desaxuste funcional e espacial 
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sufrido (Carbó, Pedauga e Rodríguez, 2011; Ojeda e Jareño, 2013; Calvo e Martín de 
Vidales, 2014), e iso posto en consonancia cos dous alicerces formativos apuntados.

3. A planificación dos recursos humanos no sector financeiro

Todas as organizacións, e, como non, tamén as financeiras, deben cambiar a forma en 
que se dirixen, estruturan ou xestionan ante as mudanzas de tres factores chave (Rincón, 
1989; Laursen e Foss, 2012; Del Campo, Ferreiro e Camino, 2015): a globalización 
ou o nivel de apertura socioeconómica acadado; o desenvolvemento tecnolóxico; e a 
modificación do obxecto de negocio. Son estes factores que actúan sobre a actividade 
socioeconómica cunha forza crecente (Michie e Sheehan, 2005; Liu et al., 2007; Carbó, 
Pedauga e Rodríguez, 2011; García Montalvo, 2014), e até antonte o sector financeiro 
era a punta de lanza desa adaptación.

Para alén, a fusión dos tres factores mencionados no parágrafo anterior trouxo consigo 
un cambio na división e localización do traballo e unha exacerbada competencia laboral, 
en particular na área financeira (Escala e Molina, 2009; UGT-FES, 2014; Urbaneja, 
2014). Por iso, se as EE. FF. non se anticipan correctamente aos cambios debidos á 
presenza de novos competidores, a adaptación ás novas tecnoloxías ou a un novo obxec-
tivo empresarial, poden concluír nun estado de incompetencia que faga perigar a súa 
posición no mercado, tal e como vimos coa recente redución das EE. FF. en España.

Ora ben, a pesar da incerteza inducida pola interacción dos factores citados, tamén é 
certo que estamos ante un sector cuxa capacidade para corrixir calquera desviación 
é alta. O sector financeiro é dos mellores dotados para abordar unha «reconversión», 
dado o seu desenvolvemento tecnolóxico, a cualificación do seu persoal e a diversidade 
do seu negocio (Argandoña, 2010; Carbó, Pedauga e Rodríguez, 2011; Calvo e Martín 
de Vidales, 2014). Iso fai dirixir a mirada cara á súa capacidade directiva e de xestión, 
para saber se conta coa requirida para moverse con acerto nun novo escenario de alto 
risco; capacidade a respecto da cal, cómpre dicirmos, a experiencia recente sementa 
dúbidas razoables, no tocante a devolver o conxunto da actividade financeira á senda das 
oportunidades e dun san quefacer financeiro (Argandoña, 2010; Mateache et al., 2012).

A realidade amosa como a dirección financeira foi un intanxible empresarial centrado 
na área funcional (operativa) máis que na dimensión e función do organizational ma-
nagement (organizativa), entendida esta como o proceso de dirección e planificación 
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da entidade, que inclúe todo o referido ao desenvolvemento do capital humano e a 
asunción da cultura empresarial (Hatch e Dyer, 2004; Liu et al., 2007). A extensión da 
cultura empresarial non foi obxecto de atención prioritaria pola dirección financeira, 
que apenas considerou que a probabilidade de maximizar a eficiencia na organización 
era debedora da capacidade humana para asumir novos procesos e sistemas nunha 
contorna cambiante, a que cabía ligar unha interacción socioeconómica sen preceden-
tes e os custos de coordinación interna soportados (Calvo e Martín de Vidales, 2014).

Así, a análise da literatura (Sanchís e Camps, 2004; Argandoña, 2010; Ojeda e Jareño, 
2013; Calvo e Martín de Vidales, 2014) sobre o valor outorgado polas EE. FF. ao ámbito 
da súa política social e as súas respostas ante el revela que non semella que este estivese 
sempre presente na mente da dirección financeira. É máis, a consideración xeral acerca 
do capital humano sitúao como un custo de estrutura máis: igual que se pechan oficinas 
elimínase persoal, é o mesmo. Desta maneira, o habitual foi que o sector exercese unha 
política de adoutrinamento e homoxeneización organizativa baixo a cal a realidade 
empresarial dinámica e plural se viu dobregada a un modelo de actuación respectuoso 
só cun ríxido estándar de actuación imposto (Argandoña, 2010; Calvo e Martín de 
Vidales, 2014). Falamos, daquela, dunha práctica empresarial contraria á evolución 
dunha actividade económica envolta nunha contorna cambiante, e cun capital humano 
cada vez máis preparado en técnicas, habilidades e valores, mais tamén en expectativas.

3.1. Evolución e reordenación do capital humano financeiro

A política social de toda actividade susténtase en catro alicerces (García Echevarría, 
1989; Michie e Sheehan, 2005; Argandoña, 2010): o nivel de intervención dos empre-
gados na empresa; a planificación e o desenvolvemento deste nivel de intervención; a 
organización do traballo na empresa; e, por último, a estrutura de recompensas fixada 
ou agardada. A posta en marcha de cada unha destas fases definirá a política social 
da empresa, que é unha tarefa do management directivo, que, mediante a técnica e a 
psicoloxía empresarial, debe sacar o maior partido dos seus recursos humanos. Para 
isto cómpre que faga que se sintan parte da entidade a partir dun perfecto coñecemento 
das súas necesidades, tomando como referente o obxectivo da entidade. Esta é unha 
cuestión que nos leva a preguntarmos se o devandito obxectivo foi definido correcta-
mente polas EE. FF.

A actual crise conduciunos ao proceso coñecido como de «reestruturación ordenada do 
sistema financeiro español», de cuxo nome se deduce que falamos dun cambio xeral 
das estruturas do devandito sistema, que afecta a todos os que del participan. E, dentro 
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destes partícipes, especialmente ao seu capital humano, que é e será o factor chave 
no devir de calquera reestruturación organizativa. Nesa liña, e como os suxeitos crean 
e manteñen relacións interpersoais, calquera transformación que afecte en especial o 
factor humano é máis dolorosa que outras (Rincón, 1989; Liu et al., 2007). Así, para 
coñecermos as consecuencias persoais desa reestruturación debemos abordar unha serie 
de puntos que amosen se o camiño é o adecuado: estado e distribución do emprego 
financeiro antes da crise, efectos sobre as condicións sociolaborais da crise, cal sería a 
forma lóxica de actuación e que se fixo ou que persoal quedou nas EE. FF. tras a crise. 
Son cuestións que trataremos a continuación a partir do estudo de tres elementos do 
mercado laboral financeiro: o seu tamaño, a distribución interna do seu emprego e o 
nivel de subemprego en comparación coa cualificación esixida para o acceso.

3.2. Dimensión e tamaño do sistema financeiro español

Estudos de organizacións internacionais como o Banco Central Europeo (BCE), a 
Federación Bancaria Europea (EBF), o Fondo Monetario Internacional (FMI) ou a 
Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económicos (OCDE) alertaban 
da sobredimensión do sector financeiro español canto ao número de EE. FF. (Táboa 
1); o número de oficinas abertas ao público na nosa xeografía (Táboa 2); e o seu exi-
guo tamaño en relación co número de clientes (Escala e Molina, 2009; Mateache et 
al., 2012; Calvo e Martín de Vidales, 2014). O cociente clientes/oficina era dos máis 
baixos da OCDE, lonxe da media da Unión Europea en cociente clientes/empregado 
do sector, como abonda para apreciar unha simple ollada aos datos das táboas 1 e 2.

Táboa 1. Evolución do número de EE. FF. e os seus SS. CC. por localización e emprego no 
período 2008-2013

Єfi: entidades financeiras independentes: bancos, caixas de aforros, caixas rurais e cooperativas de 
crédito. 
ÞSCЄfi: poboacións con identificación de servizos centrais ou territoriais dunha Єfi. 
ⱢSC/Єfi: emprego medio en SS. CC. por EE. FF.
ⱢSC/ÞSCЄfi: emprego medio en SS. CC. por poboación.
Fonte: Banco de España (2007-2014).

 2008 IT 2008 IVT 2009 2010 2011 2012 2013
Єfi  195 187 186 179 166 147 133
ÞSCЄfi 135 125 124 122 113 96 85
ⱢSC/Єfi 530 503 431 402 459 475 663
ⱢSC/ÞSCЄfi 766 753 647 590 674 728 1.037
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Táboa 2. Evolución por comunidade autónoma do número de oficinas de entidades de depósi-
to no período 1997-2013

CC. AA.: comunidades autónomas.
OED: oficinas de entidades de depósito.
Fonte: Vicéns (2013) e elaboración propia.

No tocante aos datos da Táboa 2, cabe apuntarmos que entre as causas desa atomi-
zación do sector, máis aló da dispersión xeográfica, pois cómpre ter en conta que un 
factor básico para captar os clientes era a proximidade ao domicilio destes (Bermejo 
e Fernández, 2004; Mateache et al., 2012; Calvo e Martín de Vidales, 2014), xurdiu 
con forza a burbulla inmobiliaria. Os seus efectos manifestáronse na prolífica apertu-
ra de oficinas de crédito nos baixos das promocións financiadas polas EE. FF., ou na 

      ∆%  ∆%  ∆%
     ∆.Abs Interan. ∆.Abs Interan. ∆.Abs Interan.
CC. AA. OED OED OED OED OED OED OED OED OED OED
 2013 2008 2003 1007 2013-08 2013-08 2008-13 2008-13 2003-97 2003-97

Andalucía 5920 6911 5612 5155 -991 -2,9% 1299 4,6% 457 1,5%

Aragón 1502 1787 1636 1627 -285 -3,2% 151 1,8% 9 0,1%

Asturias 873 956 868 894 -83 -1,7% 88 2,0% -26 -0,5%

Baleares 1080 1241 1080 968 -161 -2,6% 161 3,0% 112 1,9%

Canarias 1228 1440 1080 937 -212 -2,9% 360 6,7% 143 2,5%

Cantabria 472 495 449 500 -23 -0,9% 46 2,0% -51 -1,7%

Castela León 2693 3143 2.827 2889 -450 -2,9% 316 2,2% -62 -0,4%

Castela- 1890 1978 1736 1821 -88 -0,9% 242 2,8% -85 -0,8%
A Mancha

Cataluña 6181 8103 7189 7090 -1922 -4,7% 914 2,5% 99 0,2%

Comunidade  4072 4963 4058 3970 -891 -3,6% 905 4,5% 88 0,4%
Valenciana 

Estremadura 1124 1193 1142 1050 -69 -1,2% 51 0,9% 92 1,5%

Galicia 2005 2507 2337 2489 -502 -4,0% 170 1,5% -132 -0,9%

Madrid 4912 5886 4749 4153 -974 -3.3% 1137 4,8% 596 2,4%

Murcia 1097 1326 1081 887 -229 -3,5% 245 4,5% 194 3,6%

Navarra 615 706 672 745 .91 -2,6% 34 1,0% -73 -1,6%

País Vasco 1786 1923 1700 1662 -137 -1,4% 223 2,6% 38 0,4%

A Rioxa 425 484 423 404 -59 -2,4% 61 2,9% 19 0,8%

Ceuta 22 25 20 20 -3 -2,4% 5 5,0% 0 0,0%

Melilla 19 21 17 15 -2 -1,9% 4 4,7% 2 2,2%

TOTAL 37 916 45 088 38 676 37 256 -7172 -3,2% 6412 3,3% 1.420 0,6%
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megaconstrución de vivendas nos arrabaldes, polígonos ou urbanizacións dormitorio, 
lonxe das cidades e por iso cunha máis que reducida clientela.

Por esta causa, foi habitual ver oficinas dunha mesma entidade en espazos de exigua 
densidade demográfica, obrigadas a compartiren clientes; ou oficinas de distintas 
entidades competindo por un minúsculo mercado (Calvo e Martín de Vidales, 2014; 
Urbaneja, 2014). A iso pode xuntárselle a apertura de oficinas en lugares con poucos 
residentes, os cales se dirixen á oficina máis próxima ao seu traballo e non ao seu do-
micilio. E como a ninguén se lle escapa –menos aos directivos financeiros– un negocio 
non pode abrir as súas portas onde nin hai clientes nin se agardan (Argandoña, 2010). 
A proba témola na Táboa 2: o número de oficinas con data do 31/12/2013 é só 660 
unidades superior ao de quince anos atrás. As decisións das EE. FF. canto á expansión 
da súa rede comercial, de xeito inexplicable, non foron as debidas; e o peor é que iso 
afectou directamente aos seus empregados, con dúas opcións: recolocar a man de obra 
sobrante (trasladar) ou sen máis reducir o persoal (despedir).

a) A primeira, o desprazamento, pode supoñer traslados desmotivadores a un gran nú-
mero de quilómetros, que redundarán nunha perda de produtividade e, por extensión, 
tamén de eficiencia, salvo compensación con incentivos (promoción ou remuneración) 
ou represalias (ameaza de despedimento ou un traslado peor). 
b) A segunda, a redución de custos obtida a través do peche de oficinas, destinouse 
inicialmente a indemnizar os despedimentos asumidos, o que comportou que no curto 
prazo as EE. FF. non se beneficiasen dese «aforro». De feito, con data do 31/12/2013 
ningunha entidade equilibrara este custo.

Unindo a sobredimensión canto a oficinas e emprego do sector á errónea localización 
do negocio, a consecuencia non podía ser outra que a dunha imperiosa necesidade de 
adelgazar o tamaño das EE. FF. (Calvo e Martín de Vidales, 2014), e por extensión o 
seu capital humano. Isto obríganos a analizar a estrutura deste último, caracterizado 
pola presenza de tres grandes grupos:

a) mozos cunha gran formación académica e uns postos e responsabilidades crecentes 
na entidade, cuxa antigüidade apenas alcanza os tres/cinco anos;
b) profesionais de entre 30 e 45 anos, con cando menos unha década de experiencia 
no sector, polo que falamos dun recurso laboral especializado e altamente encadrado, 
alén de moi cualificado; 
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c) e veteranos cunha idade próxima á prexubilación, de 50 anos en diante, con menos 
formación mais moitos anos de experiencia, unha alta remuneración por antigüidade 
e a carreira profesional tocando ao seu fin. 

É transcendente facer fincapé no peso destes tres grupos en cada entidade, posto que 
iso determinará o mercado laboral financeiro tras a reestruturación.

Paralelamente, o clima laboral que respira o sector, e que transcende da súa cultura 
organizacional, é dunha insatisfacción xeneralizada (Michael Page International, 2014; 
UGT-FES, 2014): no caso dos veteranos, ao veren como as novas xeracións, cunha gran 
vocación comercial e unha aspiración profesional moi desenvolvida, acadan postos a 
que eles só tiveron acceso tras moitos anos; os mozos por realizaren un esforzo extra, ao 
recaer sobre eles unha responsabilidade crecente mentres a súa remuneración é a metade 
da percibida polos veteranos; e o persoal situado na franxa de idade intermedia pola 
incerteza asociada ao proceso de reordenación (Abad e Gutiérrez, 2014; Calvo e Martín 
de Vidales, 2014) e as escasas posibilidades de reorientación laboral con que conta. 

Ao dito engádese que estamos ante un sector en que a mobilidade xeográfica e a 
dedicación total son esaxeradamente valoradas para facer carreira (Carbó, Pedauga 
e Rodríguez, 2011; García, Jiménez e Lloréns, 2014), ademais de que gran parte da 
motivación do emprego financeiro está ligada á súa remuneración, cando a obtención 
do obxectivo obrigado permite unha remuneración variable crecente. Tal remuneración 
é para os empregados máis novos unha necesidade, pola súa baixa remuneración fixa, 
mentres que aos veteranos non lles rende ese sobreesforzo, ao teren por antigüidade 
unha remuneración atractiva. Isto non o entendeu a dirección financeira, que enfocou 
os sistemas de motivación (ascensos, premios ou responsabilidades) á marxe das ca-
racterísticas do seu persoal e ao servizo exclusivo do obxectivo organizacional.

Deixando de lado o aspecto cuantitativo (número de empregos), unha característica 
recorrente do emprego financeiro é a de ser unha «perfecta» localización para empre-
gar universitarios, coa soa esixencia de posuír unhas grandes dotes comerciais e unha 
iniciativa profesional sobredesenvolvida, e iso sen entrar a valorar o uso dese capital 
humano sobrecualificado máis aló da necesidade derivada do boom inmobiliario. O 
obxectivo e a estratexia eran o beneficio inmediato, aumentar o balance sen considerar 
se a forma en que iso se lograba era a máis adecuada, segura ou lícita, ao que cómpre 
engadir un permisivo contexto socio-xurídico descoñecido até a data (Argandoña, 2010; 
Calvo e Martín de Vidales, 2014). 
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O anterior deixa sobre a mesa un feito recorrente do sector financeiro en materia de 
emprego: contratar licenciados universitarios con moita formación para traballos en que 
nin de lonxe facían falta (Del Campo e Del Campo, 2015), isto é, persoal sobrecuali-
ficado, o que converteu nunha característica estrutural do sistema financeiro español a 
presenza dunha ampla distancia entre a formación esixida e a requirida para as tarefas 
máis comúns; velaquí o factor de orixe dunha progresiva redución motivacional, en 
principio compensada pola consideración de estar ante un sector prestixiado socialmente 
e cun salario superior á media, algo que logo da reestruturación realizada é difícil de 
soster. Así, a motivación cara á formación financeira sitúase nos niveis máis baixos 
das últimas décadas.

Como anticipamos, a sobredimensión das persoal financeiro a raíz do boom inmobilia-
rio, cun custo salarial variable crecente e unha desorbitada rede de oficinas, só podía 
concluír coa perda de emprego no sector unha vez que a construción iniciase a súa 
segura perda de actividade (Calvo e Martín de Vidales, 2014; García Montalvo, 2014). 
Mostra disto son os datos das táboas 1, 2 e 3, onde se recolle a evolución do número de 
EE. FF. (47,3%), oficinas (15,9%) e asalariados do sector financeiro privado (10,15%), 
cifras a que se une a ocupación total do sector (privado + público + axentes financeiros 
+ organismos reguladores), un 13,32% no período 2008-2013.

Táboa 3. Asalariados no sector privado financeiro por rama de actividade no período 
2008-2013 (en miles de persoas e porcentaxes)

Nota: os datos son relativos a ambos os sexos.
64: servizos financeiros, excepto seguros e fondos de pensión.
65: seguros, reaseguranzas e fondos de pensión, excepto Seguridade Social.
66: actividades auxiliares aos servizos financeiros e seguros.
Fonte: enquisa de poboación activa do Instituto Nacional de Estatística (INE). Resultados nacionais. 
Ocupados. Asalariados do sector privado por sexo e rama de actividade (CNAE 2009). Dispoñible 
no enderezo web <www.ine.es>.

                    Valor absoluto                           Porcentaxe
Ano/rama Total 64 65 66 64 65 66
2013 IVT 414,5 261,6 121,4 31,5 2,4 1,1 0,3
2012 IVT 382,1 254 102,3 25,8 2,3 0,9 0,2
2011 IVT 396,7 273,1 103,5 20,1 2,4 0,9 0,2
2010 IVT 408,7 273,2 112,7 22,8 2,3 0,9 0,2
2009 IVT 437,5 287,1 121 29,4 2,3 1 0,2
2008 IVT 436,5 297 112,7 26,8 2,3 0,9 0,2
2008 IT 461,3 313,5 116,5 31,3 2,3 0,8 0,2
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Esa redución laboral tivo lugar de dúas formas (UGT-FES, 2014): prexubilacións, dun 
lado; e, do outro, expedientes de regulación de emprego (ERE), dentro dos cales hai que 
distinguir dous supostos con efectos moi distintos: as baixas pactadas, máis ou menos 
atractivas, e os despedimentos. O persoal afectado polas baixas foron os veteranos, 
mentres que os despedimentos atinxiron sobre todo os mozos, últimos en chegaren. 
As prexubilacións permitíronlles ás EE. FF. reducir empregados cuxa produtividade 
tendía á baixa por se situaren nunha franxa de idade en que a súa carreira profesional 
podía considerarse finalizada; os ERE, pola súa vez, ao recaeren sobre empregados 
con pouco tempo na entidade, facilitaron que as indemnizacións fosen reducidas e 
así máis doadas de amortizar. As EE. FF. na crise combinaron ambas as alternativas, 
aínda que segundo a fórmula escollida o capital humano afectado atopouse ante unha 
moi diferente situación.

3.3. Distribución funcional do emprego financeiro na crise 

Atendendo ao destino laboral, isto é, segundo o emprego correspondese aos SS. CC. 
territoriais ou ás oficinas, atopamos un feito difícil de explicar, e máis ante unha crise 
tan profunda (Mateache et al., 2012; Calvo e Martín de Vidales, 2014). Se desde o 
inicio da crise (2008 IT) o sector financeiro estrito destruíu 51 900 empregos, cabería 
pensarmos, visto o anterior, que esa perda de emprego se repartiría de maneira equi-
librada entre o emprego en oficinas e os SS. CC. Ora ben, o certo é que a redución 
laboral foi superior nas oficinas, cando o custo per cápita en SS. CC. (directivos) é 
maior, alén de que o cociente valor engadido/cliente é inferior no persoal dos SS. CC. 
e de que a principal fonte de negocio reside na atención directa aos clientes (Sanchís 
e Camps, 2004; Mateache et al., 2012).

É certo que resulta difícil xustificar o mantemento de sucursais bancarias ante unha 
reestruturación que leva reducir máis do 25% da capacidade instalada (Escala e Molina, 
2009; Carbó, Pedauga e Rodríguez, 2011; Mateache et al., 2012). Con todo, o peche 
non ten por que ser a principal medida que se tome. A oficina bancaria debe adaptarse 
ás novas necesidades da clientela, ás novas tecnoloxías e aos novos modelos de relación 
comercial, pois ten unha capacidade de venda superior a calquera outra canle: internet, 
teléfono ou comisionistas (Escala e Molina, 2009; Calvo e Martín de Vidales, 2014). 
Entre tanto, o tamaño laboral dos SS. CC. financeiros apenas se reduciu (Táboa 4), com-
parado co número de EE. FF. ou poboacións con SS. CC. desaparecidos (Táboa 1). É 
característico do noso sistema financeiro que fronte a uns grandes e complexos SS. CC., 
as súas oficinas sexan as máis reducidas da Eurozona en cociente de atención por cliente.
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Táboa 4. Tamaño laboral e distribución do emprego en SS. CC. e oficinas no período 2008-2013

Nota: os datos son relativos a ambos os sexos.
OFEF: oficinas das EE. FF.
ⱢTotEF: emprego total das EE. FF.
ⱢMedEFOF: empregos totais medios por oficina.
ⱢMedOFEF: cadro de persoal medio por oficina.
ⱢOFEF: empregos nas oficinas das EE. FF.
ⱢSCEF: emprego en SS. CC. e territoriais das EE. FF.
Fontes: (1) enquisa de poboación activa do Instituto Nacional de Estatística (INE). [a] Resultados 
nacionais. Ocupados. Asalariados do sector privado por sexo e rama de actividade (CNAE 2009). [b] 
Resultados nacionais. Ocupados. Ocupados subempregados por situación profesional, sexo e sector 
económico. [c] Resultados nacionais. Ocupados. Ocupados subempregados por situación profesional, 
sexo e ocupación (CNO-11). Dispoñible no enderezo web <www.ine.es>. (2) Banco Central Europeo 
(2016). (3) Banco de España (2007-2014). (4) Mateache et al. (2012). (5) García Montalvo (2014).

A Táboa 4 recolle a evolución do emprego financeiro privado, distinguindo entre o 
persoal de oficina e o persoal dos SS. CC. territoriais no período 2008-2013. A diferenza 
entre o número medio de empregados totais por oficina e por SS. CC. territoriais (Banco 
de España, 2007-2014) é de 2,39 e 2,33 nos extremos do período. O resultado é que 
a maioría de despedimentos, baixas incentivadas e ERE tiveron lugar en oficinas, o 
70% (36 664 dos empregos perdidos), fronte ao 30% dos SS. CC. territoriais (15 236 
empregos), cunhas perdas laborais respectivas en porcentaxe do 17,45% e do 14,74%, 
e unha media do sector do 16,55%. 

O axuste laboral dirixiuse en particular ao emprego vinculado á supresión de oficinas 
duplicadas, e o grave é que iso foi así a pesar de que o nivel de desenvolvemento tec-
nolóxico e a optimización dos procesos operativos permite, con menos persoal en SS. 
CC., darlle soporte ao negocio da entidade sen perder eficiencia. Varios estudos (por 
exemplo, Escala e Molina, 2009; ou Mateache et al., 2012) defenden que, segundo as 
características espaciais e de negocio de cada entidade, é posible atender as necesidades 
da rede bancaria cun persoal de SS. CC. entre o 15%-25%; a media actual é do 34,8%. 

 NºOFEF ⱢTotEF ⱢMedEFOF ⱢMedOFEF ⱢOFEF ⱢSCEF

2013 IVT 37 916 261 600 6,90 4,57 173 456 88 144
2012 IVT 39 857 254 000 6,37 4,62 184 139 69 861
2011 IVT 42 905 273 100 6,37 4,59 196 934 76 166
2010 IVT 44 121 273 200 6,19 4,56 201 192 72 008
2009 IVT 45 666 287 100 6,29 4,53 206 867 80 233
2008 IVT 45 088 297 000 6,59 4,50 202 896 94 104
2008 IT 43 285 313 500 7,24 4,85 210 120 103 380
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Considerando os motivos comerciais e técnicos expostos, a maior parte da amortización 
do capital humano debería dirixirse ao emprego das unidades centrais das EE. FF. Por 
outra banda, alí atópase o emprego cuxo desenvolvemento profesional medio é supe-
rior, polo que tampouco a perspectiva en clave de carreira e tipoloxía laboral parece 
levarnos cara a unha gran motivación canto a perfís profesionais máis demandados.

Dito isto, semella que a reordenación bancaria non vai polo mellor camiño desde a 
perspectiva do capital humano. A supresión de suxeitos recentemente incorporados á 
entidade e a prexubilación dos máis antigos fará que moitas EE. FF. queden conformadas 
por un empregado tipo de mediana idade, con experiencia mais unha carreira profesional 
de baixo desenvolvemento, o que na práctica non supón nin unha rexeneración nin un 
feito motivador. Se o obxectivo, por unha cuestión de eficiencia e valor engadido, era 
que os traballadores máis produtivos quedasen na entidade tras a crise, non parece que 
vaia ser así. Ao final, a maioría de entidades recorreron para elixir de quen prescindir a 
criterios de curto prazo: marxe comercial e estrutura de custos. A dirección financeira 
centrouse na conta de resultados para decidir despedimentos, ERE ou traslados, ao que 
cómpre engadirmos unha miope visión canto ao custo de persoal por parte da dirección, 
que era e é un custo de estrutura máis (Roland Berger Estrategy Consultants España, 
2012; Calvo e Martín de Vidales, 2014).

Xa que logo, como dixemos, non parece que a reordenación de oficinas e emprego 
fose a óptima. Distintos estudos mostran como a integración de dúas EE. FF. de iguais 
características facilita o aforro dun terzo do custo total dunha delas, o que aumenta a súa 
cobertura financeira (Bermejo e Fernández, 2004; Escala e Molina, 2009). Con todo, a 
evidencia é que malia o esforzo, moitas EE. FF. carecían de capacidade para reduciren 
os seus custos operativos e equilibrar o seu persoal de oficinas e SS. CC. Porén, este 
equilibrio era imprescindible para manter un nivel aceptable de eficiencia e unha cota 
de mercado capaz de rendibilizar o custo dos SS. CC. (Mateache et al., 2012). Se coa 
reestruturación financeira se pretendía lograr a rendibilidade necesaria para garantir a 
estabilidade e o futuro do sistema financeiro español, as EE. FF. deberían analizar o 
valor engadido e o uso dos seus recursos, sobre todo os SS. CC., e reducir actividades 
de baixo valor engadido.

Todo isto esixiría un proceso cuxo horizonte temporal supera o tempo en que dunha ma-
neira desenfreada tivo lugar o adelgazamento do noso sistema financeiro. Usar criterios 
económicos de curto prazo non é a forma de enfocar unha reestruturación (Mateache 
et al., 2012; Del Campo, Ferreiro e Camino, 2015). A eficiencia e a adecuación dos 
empregados ao posto de traballo non son unha cuestión de cantidade, senón de calidade: 
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son estas as que garanten que a produtividade de cada partícipe na actividade financeira 
sexa a maior posible, e que o resultado da entidade creza de forma sustentable.

3.4. Competencia financeira: desaxuste profesional e sobreeducación

É precisamente desa adecuación laboral entre o traballo desempeñado e a formación 
dos empregados que imos falar a continuación. A partir da porcentaxe de suxeitos 
subempregados facilitada polo INE e o Banco de España (2007-2014), así como dos 
cálculos do informe de Mateache et al. (2012) sobre a poboación asalariada na activi-
dade financeira, obtívose o número medio de empregos por conta allea sobreeducados 
no período de referencia (táboas 5 e 6). A cifra móvese de forma constante entre os 
sesenta mil e os setenta mil empregos (Del Campo, Ferreiro e Camino, 2015), e é no 
último ano cando ese desaxuste máis medrou (8%).

Para atendermos o obxectivo anterior e coñecer o emprego financeiro subempregado, 
tomouse como información de referencia a poboación ocupada subempregada en termos 
de situación profesional + actividade, a súa desagregación e a da situación profesional + 
ocupación. Unha vez obtidas as taxas de subemprego das distintas ramas da actividade 
financeira (64: servizos financeiros de crédito; 65: seguros e similares; e 66: actividade 
financeira auxiliar), agrupouse de forma ponderada a taxa de subemprego das activi-
dades 65 e 66 nunha única agrupación definida como «outros servizos financeiros». 
A continuación desagregouse o emprego da actividade 64 distinguindo entre SS. CC. 
territoriais e oficinas, para o que se utilizou de novo a diferenza entre o número medio 
de empregados por oficina e por SS. CC. (Banco de España, 2007-2014). Por último, e 
sobre a taxa de subemprego de cada agrupación obtida (1.ª financeira en SS. CC. terri-
toriais; 2.ª financeira en rede de oficinas; e 3.ª outros servizos financeiros), aplicouse a 
taxa de subemprego facilitada polo INE por nivel profesional ou ocupación axustada, 
segundo as hipóteses recollidas a continuación (Del Campo, Ferreiro e Camino, 2015; 
UGT-FES, 2014, Banco de España 2007-2014):

a) H1: o emprego financeiro identificado como «profesionais e intelectuais técnicos 
científicos» sitúase na súa totalidade nos SS. CC. da entidade.
b) H2: o único posto considerado como «directivo» en oficinas é o de director/a, que 
coincide, pois, co número de oficinas, 37 916 con data do 31/12/2013.
c) H3: todo persoal da rede de oficinas distinto de directores ou administrativos com-
putouse como «técnico e profesional de apoio». Esta categoría inclúe todos os postos 
de función concreta: interventores, xestores de empresas/risco, asesores financeiros etc.
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Táboa 5. Asalariados subempregados na actividade financeira no período 2008-2013

Nota: os datos son relativos a ambos os sexos.
Asal.SF: asalariados dos servizos financeiros.
Asal.RAF: asalariados do resto da actividade financeira. 
TSE SFSC: taxa de subempregabilidade dos servizos financeiros empregados nos SS. CC. territoriais.
TSE SFOF: taxa de subempregabilidade dos servizos financeiros empregados nas oficinas.
TSE RAF: taxa de subempregabilidade do resto de actividades financeiras.
Fontes: (1) enquisa de poboación activa do Instituto Nacional de Estatística (INE). [a] Resultados 
nacionais. Ocupados. Asalariados do sector privado por sexo e rama de actividade (CNAE 2009). [b] 
Resultados nacionais. Ocupados. Ocupados subempregados por situación profesional, sexo e sector 
económico. [c] Resultados nacionais. Ocupados. Ocupados subempregados por situación profesio-
nal, sexo e ocupación (CNO-11). Dispoñible no enderezo web <www.ine.es>. (2) Banco de España 
(2007-2014). (3) Mateache et al. (2012).

Para afinarmos no tocante ao nivel de sobreeducación financeira, a Táboa 5 distingue 
entre emprego en SS. CC. territoriais e oficinas. Como pode inferirse, o nivel de cua-
lificación nos SS. CC. supera ao das oficinas, e a cualificación total supera con moito 
a necesaria. A Táboa 6 mostra a diferenza entre a taxa de subemprego da actividade 
financeira total e a específica do sector bancario, cun resultado claro: a crise acentuou a 
deterioración funcional do emprego na actividade financeira (+2,60), mais se atendemos 
á desagregación entre o total da actividade financeira e só a crediticia, a situación foi 
peor nesta. Isto corrobora a idea sobre a escasa optimización do persoal nas EE. FF., 
que utilizaron a crise en materia de recursos humanos como un medio de abaratar custos 
no canto de aproveitar unha situación sen igual para adecuar a súa estrutura laboral ás 
súas necesidades funcionais. É máis, se nos fixamos na última columna da Táboa 6, a 
situación agrávase: malia as EE. FF. contaren con departamentos de recursos humanos 
e o resto da actividade financeira dispor dunha inferior organización laboral, vólvese a 
un momento de baixa optimización do capital humano financeiro.

Ano Asal. Asal. TSE TSE TSE Subempr.  Subempr.  Subempr.  Total
 SF RAF SFSC SFOF RAF SF. SC SF. RO RAF subempregos

2013 261 600 152 900 24,71 14,98 13,68 21 075 26 411 20 917 68 403

2012 254 000 128 100 24,79 15,54 13,59 17 319 28 615 17 409 63 343

2011 273 100 123 600 22,88 14,43 11,69 17 427 28.418 14 449 60 294

2010 273 200 135 500 23,08 14,94 11,06 16 619 30 058 14 986 61 663

2009 287 100 150 400 22,12 13,70 10,81 17 748 28 341 16 258 62 347

2008 297 000 139 500 21,48 13,38 10,74 20 214 27 147 14 982 62 343

2008 IT 313 500 147 800 20,69 12,88 10,43 22 018 26 665 15 416 64 099
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Táboa 6. Taxas de subemprego na actividade financeira no período 2008-2013

Nota: os datos son relativos a ambos os sexos.
TSE SF: taxa de subempregabilidade nos servizos financeiros específicos.
TSE TAF: taxa de subempregabilidade do conxunto da actividade financeira (crédito + seguro + 
servizos auxiliares).
Fontes: (1) enquisa de poboación activa do Instituto Nacional de Estatística (INE). [a] Resultados 
nacionais. Ocupados. Ocupados subempregados por situación profesional, sexo e sector económico. 
[b] Resultados nacionais. Ocupados. Ocupados subempregados por situación profesional, sexo e 
ocupación (CNO-11). Dispoñible no enderezo web <www.ine.es>. (2) Mateache et al. (2012).

4. Evolución das condicións laborais no sector financeiro: deslocalización e 
descualificación

As variables que describen o mercado laboral financeiro son, por tanto, as seguintes:

a) O número de EE. FF. (Єfi) independentes ao peche do exercicio 2013.
b) A evolución do emprego financeiro estrito (ⱢЄfi) e a súa distribución media dentro 
da entidade: ⱢOFEF e ⱢSCEF.
c) A evolución do número de oficinas de crédito abertas ao público (OFEF). 
d) A evolución xeográfica dos SS. CC. das EE. FF. (ÞSCЄfi).
e) E a taxa media anual de subemprego (TSESF) diferenciada pola localización do posto 
de traballo: SS. CC. (TSESFSC) ou rede de oficinas (TSESFOF).

Contamos así coa información necesaria para identificar o «estado laboral» en que se 
atopa o capital humano financeiro por mor da reestruturación xeral sufrida desde 2008, 
e que se materializou nun adelgazamento do sistema financeiro español sen preceden-
tes, o cal, polos movementos e últimas noticias, nin concluíu nin parece que o vaia 
facer axiña. É máis, o mesmo Banco de España advirte reiteradamente de que a banca 

 TSE SF TSETAF Dif. TSE SF vs. TSE RAF
2013 18,15 16,50 + 1,65 (10,00%)
2012 18,08 16,58 + 1,50 (9,05%)
2011 16,79 15,20 + 1,59 (10,46%)
2010 17,08 15,09 + 1,99 (13,19%)
2009 16,05 14,25 + 1,80 (12,63%)
2008 15,95 14,51 + 1,44 (9,92%)
2008 IT 15,52 13,90 + 1,62 (11,65%)

MAnueL octAVio deL cAMPo ViLLAres e frAncisco Jesús ferreiro seoAne

anuario Da FacultaDe De ciencias Do traballo 7, 2016, pp. 29-63



49

só poderá competir con folgura se é quen de aumentar a súa rendibilidade, aínda moi 
por debaixo dos niveis previos á crise, e a súa eficiencia; e anticipa, xunto coa mesma 
patronal bancaria (a Asociación Española de Banca, AEB), que se trata de algo que 
só se conseguirá a través da fusión de novas entidades, o que por suposto comportará 
unha minoración de emprego, oficinas e SS. CC.

Cómpre notarmos aquí que malia que a actual crise financeira en España poida ser 
descrita como sen precedentes, outras crises parciais ou económicas non se produci-
ron fóra do sector, mesmo na última década do século pasado. Por tanto, os estudos 
sobre a adaptación das condicións de traballo no sector financeiro non son novos, hai 
unha literatura significativa sobre o tema, de que cabe citarmos, entre outros estes 
traballos: Bermejo e Fernández (2004), Sanchís e Camps (2004) ou Davis e Karim 
(2008); e máis recentes: Carbó, Pedauga e Rodríguez. (2011), Roland Berger Estra-
tegy Consultants España (2012), Mateache et al. (2012); Calvo e Martín de Vidales 
(2014), García Montalvo (2014), Urbaneja (2014) ou Zurita (2014); a nota común a 
todos estes traballos é a súa natureza parcial e o foco no estudo de casos. No entanto, 
o que é novo é a profundidade e o impacto humano da crise, inigualable en duración 
e magnitude; daquela, o obxecto aquí pretendemos é realizarmos unha análise cuali-
tativa xeral do impacto sobre o capital humano financeiro desta reestruturación xeral 
do sistema financeiro español.

Deseguido, imos medir esa nova situación sociolaboral nun sector como o financeiro, 
situado nunha etapa de procesamento máximo e onde a vítima principal é o capital huma-
no. Para iso, teremos primeiro que definir e identificar os aspectos máis representativos 
que definen as condicións cualitativas do emprego, ademais do aspecto cuantitativo, o 
desemprego. Así, os factores para avaliarmos son estes dous:

a) A deslocalización experimentada polo capital humano do sector financeiro, que 
se traduce nun cambio de lugar (mobilidade xeográfica) ou de condición de traballo 
(mobilidade funcional/operativa).
b) A descualificación soportada polos empregados financeiros, a consecuencia do des-
empeño dunhas tarefas para as cales as competencias ou os requirimentos formativos 
son notoriamente inferiores á súa cualificación, definida esta a partir do nivel formativo 
e a experiencia acumulada.
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4.1. Formulación e metodoloxía

Para obtermos unha medida da variación na calidade das condicións laborais a través 
da evolución dos dous aspectos sinalados, ou, dito doutra forma, do prezo pagado polo 
capital humano crediticio por esa reestruturación ordenada do sistema financeiro en 
España, máis aló do aspecto retributivo, haberá que seguir varios pasos (Del Campo, 
Ferreiro e Camino, 2015):

a) O primeiro é manter a distinción entre o emprego das EE. FF. nos SS. CC. territoriais 
(ⱢSCEF) e aquel cuxo labor se realiza nas oficinas abertas ao público (ⱢOFEF). Os 
parámetros identificativos da distribución interna do emprego nas EE. FF. (Táboa 4) 
son os seguintes (Banco de España 2007-2014):
– Persoal medio das EE. FF. por oficina aberta ao público, ⱢMedEFOF.
– Persoal medio por oficina aberta ao público, ⱢMedOFEF.
– Persoal medio empregado nos SS. CC. territoriais das EE. FF., ⱢMedSCEF.
Aquí é precisa unha aclaración, e é que a distribución e evolución laboral do emprego 
financeiro nas oficinas e nos SS. CC. territoriais non segue un parámetro común. De 
feito, constatouse como en varias entidades mantiñan persoal adscrito a un departamento 
territorial (rexional, zona, comarca) que nun momento dado era definido como de SS. 
CC. e noutro como parte da rede de oficinas, segundo conviñese á hora de presentar 
os resultados da entidade cara ao exterior. Isto obríganos a asumir os datos estatísticos 
do Banco de España (2007-2014), o Banco Central Europeo (2016) e o INE (enquisa 
de poboación activa, dispoñible no enderezo web <www.ine.es>), e eludir unha inves-
tigación xeofuncional ao detalle.
b) En segundo lugar cómpre cuantificar as variables definitorias do tamaño, a distri-
bución e a localización do emprego financeiro: número de EE. FF. (Єfi), poboacións 
con SS. CC. (ÞSCЄfi) (Táboa 1) e oficinas abertas ao público (OFEF) (Táboa 2). Neste 
caso, a redución do número de poboacións con SS. CC. e de oficinas abertas ao públi-
co revelouse chave en termos de mobilidade xeográfica, mentres que a variación do 
número de EE. FF. determinou o número de centros físicos de traballo, a duplicidade 
e o solapamento destes.
c) En terceiro lugar deben fixarse as taxas representativas do subemprego ou desequili-
brio entre a cualificación dos empregados financeiros e os requirimentos que o traballo 
exercido demanda (TSESF) (Táboa 5). Para iso atendeuse tamén á desagregación do 
emprego financeiro: TSESFSC vs. TSESFOF. 
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É pois un modelo que facilita a comparación intertemporal, alén de medir en termos mi-
croeconómicos os efectos dunha política pública como a que afecta á propia ordenación 
do sistema financeiro español, que fixo que este mudase cuantitativa e cualitativamente.

Unha vez introducidos os elementos necesarios para identificar a deterioración, en 
termos de mobilidade e cualificación, sufrida polo persoal das EE. FF. que conser-
vaba o seu emprego con data do 31/12/2013, debemos acrecentar unha observación 
transcendente, e é que os resultados obtidos responden á variación media das condi-
cións laborais experimentadas polo emprego financeiro estrito (EE. FF.) á marxe do 
salario. É, pois, un estudo realizado a partir dos valores medios anuais, o que implica 
un tratamento homoxéneo do sector e condiciona o alcance dos resultados. Destacan 
como principais obstáculos para abordar unha análise ao detalle (Escala e Molina, 
2009) os seguintes:

a) A estrutura territorial con que as EE. FF. xestionan o seu negocio carece dun denomi-
nador común, de maneira que o número de niveis de decisión e xerarquía intermedios, 
así como o tamaño xeográfico a que atenden, son moi distintos.
b) A estratexia comercial seguida, xa sexa do punto de vista xeográfico, por segmen-
tación ou tipoloxía da clientela, pode modificar non só a estrutura da entidade, senón 
tamén a composición do persoal na oficina. 
c) O grao de externalización dos servizos operativos/sistemas incide na tipoloxía de 
traballos nos SS. CC. tanto en cualificación como en autoridade.
d) A atribución de funcións e o organigrama do persoal, sendo similares en teoría, 
admiten niveis de poder e funcionalidade na práctica diferentes.

Por iso a homoxeneidade interna non é a que cabería esperarmos. Estamos ante un 
sector en que o tamaño, o alcance e a organización de cada entidade son diferentes e 
variables no tempo, ao que cómpre engadir que o período analizado é aquel en que a 
regulación do sector máis cambiou, o que é a orixe das limitacións máis importantes 
con que nos atopamos.

4.2. Capital humano financeiro que modificou as súas condicións laborais: 
resultados

Con todo, a pesar do dito no parágrafo anterior, os datos amosan unha evolución e unha 
panorámica sociolaboral relevante, e non só no caso que nos ocupa, onde o escenario 
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descrito é preocupante, tamén cara a outros sectores en que os requirimentos en termos 
de cualificación, flexibilidade e dispoñibilidade son altos: educación, sanidade, seguros, 
servizos especializados ou tecnolóxicos. Os resultados desagréganse e mídense por na-
tureza da perda laboral e centro de traballo na Táboa 7; a continuación, e por separado, 
recóllese o cálculo de cada estado de deterioración laboral (▼CLEF):

a) Poboación axustada deslocalizada na rede de oficinas das EE. FF. = 37 700 ⱢЄfi.
Isto debeuse ao peche de oficinas en poboacións onde a súa rendibilidade era insufi-
ciente baixo os criterios da entidade, ou ben debido a que o proceso de absorcións e/
ou fusións seguido polo noso sistema financeiro propiciou unha máxima duplicidade 
de oficinas sen apenas distancia entre elas e unha máis que reducida clientela.

∑ᵢ [(∆ᵢOFEF) * (ⱢOFEF * ⱢMedOFEF)] + [(∆ᵢ Єfi) * ((ⱢMedOFEF / ⱢMedEFOF) * ⱢOFEF)] (1)

Onde i é o período de referencia (2008-2013); ∆ᵢOFEF representa a variación interanual 
do número de oficinas de crédito abertas ao público; e ∆ᵢ Єfi a variación interanual do 
número de EE. FF. de crédito.
b) Poboación axustada deslocalizada en SS. CC. territoriais das EE. FF. = 22 400 ⱢЄfi.
Tal circunstancia responde á eliminación de unidades centralizadas, as cales perden 
a súa razón de ser ao desaparecer a entidade absorbida, así como ao feito de que todo 
proceso de absorcións e fusións propicia a duplicidade de SS. CC. territoriais nunha 
mesma localidade, polo que aínda que moitos empregados destas unidades non cambien 
de localidade si o fan de centro e/ou función.

∑ᵢ [(∆ᵢÞSCЄfi) * (ⱢSCEF * ⱢMedSCEF)] + [(∆ᵢ Єfi) * ((ⱢMedSCEF / ⱢMedEFOF) * ⱢSCEF)] (2)

Onde i é o período de referencia (2008-2013); e ∆ᵢÞSCЄfi representa a variación interanual 
do número de poboacións con centros de SS. CC. territoriais.
c) Poboación axustada descualificada na rede de oficinas das EE. FF. = 27 000 ⱢЄfi.
A orixe desta poboación cuxas CLEF empeoran responde á perda de postos directivos e 
técnicos (directores, interventores...) polo peche de OFEF. A isto cómpre sumarlle que 
estas persoas ven reducida a súa capacidade de xestión diaria, ao pasaren a desempe-
ñar tarefas en que a independencia de decisión e operación se perdeu ou reduciu, feito 
susceptible de estenderse a postos xerárquicos inferiores dentro da oficina.

Med [∑ᵢ ((ⱢOFEF * TSESFOF) * (∆ᵢOFEF * ⱢMedOFEF))] (3)
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Onde i é o período de referencia (2008-2013); e TSESFOF representa a taxa de subem-
prego medio anual dos empregados da rede de oficinas.

d) Poboación axustada descualificada en SS. CC. territoriais das EE. FF. = 20 200 ⱢЄfi.
A diminución nas CLEF sufrida por este persoal orixínase na duplicidade de unidades 
centrais, pola cal moitos postos de decisión e/ou responsabilidade se converten en 
innecesarios, e o persoal directivo que os ocupa pasa a ser redirixido a unidades auxi-
liares ou de menor competencia. Doutro lado, débese a que o funcionamento técnico 
e/ou operativo dunha entidade de cando en cando varía, polo que cómpre axustarse a 
un modo de traballo diferente:

Med [∑ᵢ ((ⱢSCEF * TSESFSC) * (∆ᵢÞSCЄfi * ⱢMedSCEF))] (4)

Onde i é o período de referencia (2008-2013); e TSESFSC representa a taxa de subem-
prego medio anual dos empregados dos SS. CC.
Sumando os resultados das catro ecuacións anteriores, obtívose cunha alta aproxi-
mación o número de empregados financeiros netos que con data do 31/12/2013 viron 
empeorar as súas condicións laborais: 107 300 persoas. Mais se queremos afinar a 
desagregación dese capital humano cuxas CLEF empeoraron, falta coñecermos canto 
dese emprego damnificado sufriu conxuntamente ambas as minoracións: deslocaliza-
ción e descualificación.
Para iso desagregouse o estudo entre ⱢOFEF e ⱢSCEF e mediuse esa poboación dobre-
mente afectada nas súas CLEF. Primeiro tratouse por separado cada colectivo recollido 
nas ecuacións (1), (2), (3) e (4). En segundo lugar, sobre os dous grupos de empregados 
deslocalizados aplicáronse as TSESFOF e TSESFSC anuais e ponderadas, no primeiro caso, 
polo persoal medio/ano en oficinas, e no segundo polo persoal medio/ano de SS. CC. Por 
último, sobre os grupos de subempregados aplicouse a taxa de deslocalización obtida 
no período 2008-2013 en cada espazo laboral. Os resultados recóllense a continuación:
e) Poboación deslocalizada + descualificada na rede de oficinas das EE. FF. = 5900 ⱢЄfi.

∑ᵢ [((∆ᵢOFEF) * (ⱢOFEF * ⱢMedOFEF)] + [(∆ᵢ Єfi) * (ⱢMedOFEF / ⱢMedEFOF) * ⱢOFEF)] * TSESFOF] (5)

Representa a suma anualizada resultante de aplicar sobre [1] a taxa de subemprego 
anual para o emprego en OFEF.
f) Poboación deslocalizada + descualificada en SS. CC. territoriais das EE. FF. = 5300 
ⱢЄfi.
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∑ᵢ [((∆ᵢÞSCЄfi) * (ⱢSCEF * ⱢMedSCEF)] + [(∆ᵢ Єfi) * ((ⱢMedSCEF / ⱢMedEFOF) * ⱢSCEF)] * TSESFSC] (6)

Representa a suma anualizada resultante de aplicar sobre [2] a taxa de subemprego 
anual para o emprego nos SCEF. 
g) Poboación descualificada + deslocalizada nas oficinas das EE. FF. = 5600 ⱢЄfi.

Med [∑ᵢ ((ⱢOFEF * TSESFOF) * (∆ᵢOFEF * ⱢMedOFEF))] * TMEDDLOF (7)

Media anual do sumatorio resultante de aplicar sobre [3] a taxa media de deslocaliza-
ción nas OFEF (TMEDDLOF).
h) Poboación descualificada + deslocalizada en SS. CC. territoriais das EE. FF. = 5700 
ⱢЄfi.

Med [∑ᵢ ((ⱢSCEF * TSESFSC) * (∆ᵢÞSCЄfi * ⱢMedSCEF ))] * TMEDDLSC (8)

Media anual do sumatorio resultante de aplicar sobre [4] a taxa media de deslocaliza-
ción nos SCEF (TMEDDLSC).

As cifras obtidas resúmense na Táboa 7, en que queda de relevo o número de em-
pregados damnificados en termos de calidade sociolaboral polo proceso iniciado en 
2008 e coñecido como reestruturación ordenada do sistema financeiro español, o cal, 
no fondo, non é máis que un proceso de adelgazamento, saneamento e reconversión 
sectorial similar aos antes vividos en sectores como a agricultura, a metalurxia ou o 
naval. Aínda que tal proceso comezou dunha forma suave, a partir de 2011 tomou corpo 
e forma de xigante, até atinxir o seu punto álxido (en que continúa) coa petición de 
axuda financeira aos socios europeos en 2012 a consecuencia da gran desconfianza e 
inseguridade dos investidores cara ao sector financeiro español.

Táboa 7. Taxas e distribución do emprego financeiro cuxas CLEF empeoraron 
no período 2008-2013

Nota: os datos son relativos a ambos os sexos.

 ⱢDLEF ⱢDCEF ⱢDLEF ⱢЄfi ⱢЄfi TDL TDC T

   +ⱢDCEF ▼CLEF  ⱢЄfi ⱢЄfi ▼CLEF

ⱢOFEF 31 800 21 400 11 500 64 700 173 500 21,7% 15,6% 37,3%
ⱢSCEF 17 100 14 500 11 000 42 600 88 100 25,3% 22,9% 48,2%
ⱢЄfi▼CLEF 48 900 35 900 22 500 107 300 261 600 23,0% 18,0% 41,0%
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Fontes: (1) enquisa de poboación activa do Instituto Nacional de Estatística (INE). [a] Resultados 
nacionais. Ocupados. Asalariados do sector privado por sexo e rama de actividade (CNAE 2009). [b] 
Resultados nacionais. Ocupados. Ocupados subempregados por situación profesional, sexo e sector 
económico. [c] Resultados nacionais. Ocupados. Ocupados subempregados por situación profesio-
nal, sexo e ocupación (CNO-11). Dispoñible no enderezo web <www.ine.es>. (2) Banco de España 
(2007-2014). (3) Mateache et al. (2012). (4) García Montalvo (2014).

Cos resultados na man, é evidente que aínda que as EE. FF. superaron os test de estrés, 
os seus traballadores continúan hiperestresados. O prezo pagado polos empregados 
financeiros para que a entidade en que traballaban alcanzase unha nota positiva foi 
e é moi alto. O axuste financeiro recaeu excesivamente no capital humano do sector, 
pois máis do 41% viu empeorar as súas condicións laborais, e, con iso, a súa calidade 
de vida. É máis, deste 41%, o 21%, sufriu ambas as minoracións nas súas condicións 
sociolaborais, o que o deixou nun estado sociolaboral depauperado en comparación co 
do ano 2008; e que, nos SS. CC. financeiros afectou á metade do seu emprego. 

Os resultados obtidos confirman as conclusións extraídas da enquisa feita por UGT-FES 
(2014) sobre a situación laboral dos empregados do sector financeiro (con 9500 respos-
tas), en que o primeiro que se observa é o suspenso en termos de estrés dos empregados: 
o 68,1% dos enquisados afirman estar sometidos a un alto nivel de tensión, mentres 
que a porcentaxe dos que manifestan atoparse nun estado de inseguridade laboral moi 
superior ao de antes da crise é do 71,3%; a conservación do emprego é o único factor 
común de motivación. A isto cabe acrecentarmos os resultados do barómetro de Michael 
Page International (2014) sobre a situación laboral do sector financeiro, coincidentes 
canto á perspectiva de seguridade e estabilidade no emprego, así como no tocante ás 
posibilidades de desenvolvemento profesional. Ademais, estes datos non inclúen a 
perda derivada do factor máis tanxible, o salario: no mesmo período o gasto de persoal 
caeu un 15,7% e o custo salarial pasou do 60% ao 56,4% do total de custos das EE. FF. 

Ao realizarmos igual análise excluíndo as caixas rurais e cooperativas de crédito, as 
taxas de minoración das CLEF foron para ⱢOFEF do 42,4% e para ⱢSCEF do 58,8%, 
cunha media do sector do 47,9%. Así, a estabilidade laboral e o uso dado ao persoal 
foron maiores e mellores nas caixas rurais e cooperativas de crédito.

5. Necesidade e motivación formativa dos empregados financeiros

Até aquí examinamos o que aconteceu antes, durante e despois da reordenación bancaria 
en termos de capacidade instalada e emprego. Quédanos agora atender dous feitos chave 
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do devir do mercado laboral financeiro: como activar e motivar o excedente laboral 
que a crise expulsou, 51 900 empregos brutos e 46 800 netos, analizando as alternati-
vas laborais con que conta; e comprender as motivacións dos empregados financeiros 
para actualizarse e recualificarse ante un escenario como o descrito. Para iso, cómpre 
coñecermos os factores que condicionan o futuro desa man de obra excedentaria e que 
derivan en dúas posibles saídas laborais: a recolocación laboral e a reorientación laboral, 
cuxa distinción é relevante no que ten a ver coa natureza da formación requirida. Mais 
antes é preciso definir ambas as actuacións de empregabilidade, cuxas características 
se sintetizan na Táboa 8:

a) Recolocación laboral: volta ao mercado laboral da actividade empresarial de proce-
dencia do suxeito antes do seu despedimento, neste caso, a intermediación financeira: 
bancos, caixas, aseguradoras, servizos financeiros externalizados etc.
b) Reorientación laboral: o suxeito intégrase na forza de traballo dunha actividade di-
ferente, o que fai que teña, de xeito imprescindible, que mudar habilidades, calidades 
e competencias laborais para adaptalas ás esixencias do novo sector.

Táboa 8. Caracterización do emprego financeiro e percorrido laboral

Fonte: elaboración propia.

Recolocarse implica a actualización do aprendido canto a competencias, habilidades 
e formación (actualizarse en tempo e forma), e cando con iso non é suficiente para 
volver ser parte activa do mercado laboral é necesario reorientarse, é dicir, cambiar a un 
novo sector en que obter outros coñecementos e habilidades. O que para a recolocación 
era actualización, no caso da reorientación é adquisición de saberes. A continuación, 
analízanse os factores que explican a elección dos empregados que saíron do sector 
financeiro dunha ou outra vía laboral:

a) Idade
Con independencia do mercado laboral analizado, a idade é un factor esencial para 
optar entre a recolocación ou a reorientación laboral. Os desempregados novos con 
pouca experiencia son percibidos como traballadores moldeables e adaptables a postos 

Saídas laborais Destino laboral Variables de afectación sociolaboral
Recolocación laboral Fóra do sector financeiro Idade, formación e experiencia, 
  características persoais, contorna 
Reorientación laboral Dentro do sector financeiro xeográfica
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e actividades máis ou menos afíns; mentres que os profesionais de mediana idade con 
máis dunha década de experiencia enténdese que é difícil que se adapten a un posto/
sector diferente, alén de coidarse que contan con «vicios» adquiridos que os poñen en 
desvantaxe. Por outra banda, os mozos compiten con outros mozos que nunca traba-
llaron, ante os cales gozan dunha vantaxe competitiva; os profesionais de máis idade, 
pola súa vez, compiten con xente nova con todo tipo de formación e ademais con pro-
fesionais da súa mesma idade provenientes doutros sectores e que tiveron que cambiar 
de actividade, polo que calquera vantaxe competitiva de que poidan gozar se dilúe.
b) Formación e experiencia
Unha característica anticipada do sector financeiro é a de que entre os requisitos para 
traballar se conta a esixencia dun perfil altamente cualificado, sinónimo dun maior 
desexo xeral de facer carreira profesional. Os empregados de idade igual ou superior 
aos 50 anos e os próximos á prexubilación non adoitan ter esa gran formación, mais a 
pouco que baixamos o rango de idade, por exemplo á volta dos 45 anos, case todos os 
traballadores a posúen. Aínda que, como vimos, a realidade reflicte un gran diferencial 
entre a formación necesaria e a posuída (sobrecualificación).
c) Características persoais
Os mozos expulsados da área financeira poden ter cargas familiares ou persoais, mais 
o habitual é que estas sexan reducidas. En cambio, os desempregados financeiros 
cunha idade media igual ou superior aos 35 anos son sinónimo de cargas económicas, 
familiares e sociais: ascendentes, fillos, hipoteca, conciliación familiar..., compromisos 
que limitan a súa dedicación e mobilidade na entidade que o contrate, o que reduce a 
súa capacidade de negociación. A iso debemos engadirlle un feito que afecta só o em-
prego financeiro, e é que os traballadores manteñen gran parte dos seus compromisos 
económicos coa entidade en que traballan, o que a dota dun importante elemento de 
control do seu persoal. 
d) Contorna xeográfica
Por último temos que falar da contorna xeográfica en que se asenta o emprego financeiro. 
Se os traballadores residen nunha cidade de amplo tecido empresarial, en comparación 
cos desempregados que habitan nunha pequena cidade carente de tecido empresarial ou 
unha contorna rural, seralles máis doado tanto recolocarse como reorientarse. Neste caso, 
a experiencia, a formación e as características persoais son independentes da contorna: 
cun maior tecido empresarial resulta máis fácil retornar ao mercado laboral. Para os 
empregados saídos do sector financeiro en mercados laborais reducidos, a recolocación 
comporta unha deslocalización xeográfica inevitable, mentres que a reorientación é 
sinónimo de emprego nun sector de inferior desenvolvemento.
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Os factores descritos delimitan o camiño que os desempregados financeiros deben 
seguir para retornar ao mercado laboral. Unha maior idade e unha grande experiencia 
laboral e formación son desmotivadoras para ampliar a formación (Del Campo, Ferreiro 
e Del Campo, 2015). Pola contra, unhas altas cargas familiares ou obrigas económicas, 
ligadas á ausencia dun tecido empresarial que absorba esa man de obra desempregada, 
formada e experta, xogan un papel motivador para adquirir unha nova formación que 
axude a recolocarse ou reorientarse, ou a unha mestura das dúas opcións. A unha persoa 
desempregada do ámbito financeiro de 40-45 anos, con 15-20 de experiencia e unha 
gran formación, se polas súas obrigas persoais ten que volver traballar de inmediato, 
e onde reside non hai tecido empresarial, non lle queda máis que asumir un cambio 
de residencia ou motivarse para recibir unha formación de reciclaxe que lle permita 
acceder a un emprego subóptimo no seu espazo xeográfico.

5.1. Perspectiva e necesidade formativa do emprego expulsado do sector financeiro

Se dentro do ámbito financeiro englobamos bancos, aseguradoras, sociedades de fi-
nanciamento, consultoría ou asesoramento financeiro, a posibilidade de recolocación 
antóllase imposible nos bancos (▼ Єfi + ▼ ÞSCЄfi + ▼ OFEF → ▼ ⱢЄfi) e reducida no 
resto. É máis, estas actividades afíns (servizos financeiros complementarios) áchanse 
ante o seu particular reaxuste laboral, o que converte en imposible que o sector fi-
nanceiro en sentido amplo absorba a man de obra que a reordenación das EE. FF. 
expulsou. Fronte aos 51 900 empregos asalariados perdidos no período estudado, os 
seguros, as reaseguranzas e o campo auxiliar da actividade financeira só crearon 5100 
empregos, unha taxa de reposición intrafinanceira (9,8%) insuficiente para considerar a 
recolocación como primeira opción de emprego (García Montalvo, 2014; Del Campo, 
Ferreiro e Camino, 2015).

Ante esta perspectiva, os desempregados financeiros teñen claro que o seu futuro pasa 
por se reconverteren profesionalmente. Se asumimos isto como a situación probable, o 
suxeito expulsado do sistema financeiro debe asumir a necesidade de buscar unha for-
mación flexible e multidisciplinar para as vacantes que xurdan no mercado de empregos. 
Falamos, pois, dunha motivación individual (Mi) que supera a motivación grupal da 
empresa (Mg) a prol de máis formación para os seus empregados, situación inversa á 
vivida antes da crise, en que as EE. FF. impulsaban a formación dos seus empregados. 
A formación financeira transitou dunha «estratexia organizativa a ser unha necesidade 
persoal para retornar ao mercado laboral» (Del Campo, Ferreiro e Camino, 2015).
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5.2. Motivación pola formación do emprego financeiro activo

Se os traballadores expulsados do sector financeiro teñen que asumir a necesidade de 
solicitar unha formación adecuada ás vacantes que xurdan no mercado laboral no seu 
conxunto, aqueles que continuaron empregados neste sector deberon aceptar a obriga de 
adaptarse ás novas tarefas e aos novos traballos que as absorcións e fusións financeiras 
trouxeron consigo; empregos que, como vimos a través da análise do estado laboral 
descrito, presentan as seguintes dúas características:

a) Alta descualificación, pola perda de postos de traballo de alto desenvolvemento e en 
consecuencia máis cualificados (directores, interventores, responsables de proxectos 
e mandos intermedios), que alcanza o 22,9% do emprego nos SS. CC. financeiros e o 
15,6% en oficinas; valores, ademais, cunha evolución crecente.
b) Adaptación a novos esquemas organizativos e de decisión no desempeño das mesmas 
tarefas realizadas na antiga entidade, ao que cómpre unirmos un estado de desarraiga-
mento e deslocalización crecente, que afectaba o 23% do emprego financeiro a finais 
de 2013, máis dunha cuarta parte nos SS. CC.

Por todo, a nova realidade laboral a que se enfrontan os empregados financeiros é a de 
adecuarse a unhas normas de traballo e unhas tarefas diferentes, para levar a cabo as 
cales con frecuencia o nivel de cualificación requirido é inferior ao de antes da crise. 
Entre tanto, para as EE. FF. xurdidas logo do proceso de reorganización financeira a 
recolocación eficiente ao máis baixo custo posible do persoal con que quedaron é a 
súa prioridade laboral.

6. Conclusións

Após a crise, no mercado laboral financeiro, dadas as esixencias normativas, organi-
zativas e especialmente de viabilidade e sustentabilidade do propio sistema financeiro, 
houbo que: eliminar EE. FF. non viables en termos de rendibilidade e solvencia (▼ Єfi) 
e reducir o tamaño das existentes (▼ OFEF), mesmo, noutros casos, fusionar entidades e 
reducir o número de poboacións con SS. CC. (▼ ÞSCЄfi), feitos todos eles conducentes 
a un dobre resultado en materia de recursos humanos: a minoración do emprego (▼ 
ⱢЄfi) e o empeoramento das condicións sociolaborais (▼ CLEF).
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A combinación destes dous feitos, menos emprego e inferiores condicións de traba-
llo, fai que a preocupación básica dos empregados financeiros sexa a de conservar 
o emprego e adaptarse a unha nova cultura organizacional. Para isto cómpre que a 
formación desexada e/ou requirida se axuste a esta nova realidade socioprofesional, 
cunha formación adaptativa e condutual distinta á dominante noutros momentos, máis 
técnica e operativa, vinculada a unha concepción do desenvolvemento da carreira 
profesional como un obxectivo tanto individual como organizativo, na medida en que 
sobre esta formación se sostén o negocio financeiro e a posición no mercado das EE. 
FF. A formación como unha ferramenta do negocio financeiro.

Ora ben, malia esta nova maneira de xulgar a necesidade formativa no ámbito financeiro, 
no caso dos desempregados financeiros a súa motivación para formarse continúa a ser 
transcendental, dado que só a partir desa motivación «obrigada» polas circunstancias 
atoparán un futuro laboral. Xa que logo, se se trata de profesionais de certa idade e cunha 
respectable experiencia financeira, a súa primeira opción será recolocarse no mesmo 
sector; mais en canto se rebaixe a restrición en termos de idade e experiencia, ambas 
as alternativas de recolocación e reorientación se equilibran en termos de preferencia 
para o capital humano expulsado das EE. FF., polo que a motivación cara á formación 
adaptativa e flexible de que falabamos é primordial. 

Así pois, a motivación individual para formarse no ámbito financeiro responde á ne-
cesidade de adaptarse a unha nova cultura empresarial e a un diferente clima laboral, 
ao verse deterioradas as condicións sociolaborais do conxunto do sistema financeiro; 
non a un plan formativo dirixido a adquirir novos coñecementos e/ou habilidades que 
se requiren de acordo cunha estratexia empresarial deseñada e establecida pola direc-
ción da entidade. De feito, o actual gran problema das EE. FF. no tocante aos recursos 
humanos é recolocar de forma rendible e eficiente o persoal en ocasións duplicado, 
noutras deslocalizado e en xeral pouco motivado. 

Tanto é así que os alicerces en que asenta a política formativa financeira están hoxe 
desconfigurados: as organizacións carecen dun obxectivo definido para asumiren un 
plan de formación e/ou para garantiren a adaptación do novo capital humano á práctica 
diaria. E se o obxectivo individual é conservar o emprego e adaptarse á nova contorna 
laboral da forma menos traumática posible, tampouco se conta cun persoal disposto a 
asumir novos retos formativos. Ante este contexto a elaboración dun programa formativo 
cuxa finalidade exceda a transmisión de normas e o coñecemento dos novos procesos 
organizativos antóllase complicada. A formación dentro do sector financeiro vive unha 
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etapa de transición en que actúa basicamente como unha estratexia individual de acceso 
ao posto de traballo e defensa deste no seo da actividade financeira.
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Resumo

Neste traballo analízase o uso que os traballadores fan das tecnoloxías da información e as 
comunicacións (TIC) en relación co seu dereito á intimidade, en contraposición co dereito á 
supervisión e á vixilancia de que gozan os empresarios na esfera da relación laboral existente 
entre empregados e empregadores. En especial, estúdase o impacto que pode chegar a ter a 
vixilancia sobre as TIC por parte do empresariado no tocante aos dereitos fundamentais dos 
traballadores. Así mesmo, examínanse as posibles consecuencias do citado uso tanto na orde 
social (despedimento) como na orde penal, tendo en conta a capacidade de control e supervisión 
que pode exercer a empresa para verificar se os traballadores, cando utilizan os instrumentos de 
que son provistos, desempeñan de forma axeitada a súa función ou se dan casos de deslealdade 
ou de falta de rendemento no traballo.

Palabras chave: traballadores, empresarios, dereito á intimidade, organización e dirección, TIC.

Abstract

This paper discusses the use that workers do of ICTs in relation with their right to privacy as 
opposed to the employer’s right to supervision and surveillance within the occupational sphere. 
In particular, it deals with the impact that employer’s surveillance may have over the worker 
fundamental rights. Likewise, it examines the possible consequences that ICTs use may have both 
over the social order (dismissal) and the penal order. For that, we take into consideration the 
control and supervising abilities that the company can exert in order to verify that the workers 
perform their duties properly whenever they are using them at work or if there may be disloyalty 
and lack of performance otherwise.

Keywords: Workers, Businessmen, Right to privacy, Management and organisation, ICTs.
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I. Introdución

1. As TIC convertéronse nunha ferramenta fundamental para a realización de moitas 
actividades laborais, sen a cal hoxe sería totalmente imposible levalas a cabo. Ora ben, 
os empresarios, ao poñeren á disposición dos traballadores computadoras, conexións á 
internet, servizos de correo electrónico etc. para que estes desenvolvan o seu traballo, 
tamén lles están a dar a posibilidade de efectuaren outras actividades de carácter persoal, 
máis próximas ao ámbito da vida privada, así como a crearen un marco de traballo en 
que pode descender o rendemento laboral ou mesmo xurdir a deslealdade profesional, 
como a competencia desleal. Todo isto pode orixinar conflitos entre empresarios e 
traballadores, ben porque se atente contra dereitos fundamentais dos traballadores, 
ben porque estes non realicen a prestación debida en virtude de contrato por falta de 
rendemento, en prexuízo da produtividade, ou porque, como establece artigo 21.1. do 
Estatuto dos traballadores (en diante ET)1:

Non poderá efectuarse a prestación laboral dun traballador para diversos empresarios cando se 
considere concorrencia desleal ou cando se pacte a plena dedicación mediante compensación 
económica expresa, nos termos que, para o efecto, se conveñan.

2. En definitiva, as TIC entraron no mundo das relacións laborais, do mesmo xeito que 
ocorreu nos restantes ámbitos da vida social, para quedaren definitivamente (Sempere 
Navarro A. V. e San Martín Mazzucconi, 2002). Poñer á disposición dos traballadores 
os avances en materia de TIC é necesario para manter a competencia das empresas na 
sociedade da información en que vivimos, pois, nos mercados actuais, unha empresa que 
lles non proporciona aos seus traballadores a formación e os instrumentos necesarios 
para realizaren un traballo competitivo axiña se converterá nunha empresa excluída. 
Neste sentido manifestouse a Comisión Europea, ao sinalar que as novas tecnoloxías 
están a xogar un factor chave no emprego, motivo polo cal esta institución, no marco 
da Estratexia Europa 2020, elaborou un marco global para actuar en materia de novas 
tecnoloxías, a través da Axenda dixital para Europa2. A devandita axenda asenta sobre 

1 Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Esta-
tuto dos traballadores (Boletín Oficial del Estado n.º 255, do 24 de outubro de 2015). Véxase tamén, neste 
sentido, Gala Durán (2015, pp. 347-361).
2 Comunicación da Comisión ao Parlamento Europeo, ao Consello, ao Comité Económico e Social Eu-
ropeo e ao Comité das Rexións, do 19 de maio de 2010, titulada na versión castelá do documento «Una 
agenda digital para Europa». COM(2010)245 final.
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sete alicerces e articúlase a través de diversas accións. Entre elas, a número 57, por 
exemplo, salienta a vinculación entre o emprego e a necesidade de contar con compe-
tencias no uso das TIC. Así mesmo, implica a elaboración dunha folla de ruta propia 
en cada estado membro. Por iso, España conta coa súa propia axenda dixital, que foi 
aprobada o 15 de febreiro de 2013 polo Consello de Ministros3, en que se sinala que 
«todo cidadán estará capacitado para traballar e vivir na sociedade da información».

3. Xa que logo, existe unha importante relación entre a empregabilidade e as TIC, o 
que nos leva a preguntarnos onde están as liñas divisorias entre a necesidade de utilizar 
estas ferramentas no traballo e os dereitos dos traballadores, concretamente o dereito á 
intimidade, dunha parte, e, da outra, o dereito de organización, dirección e vixilancia 
dos empresarios cando se están empregando ferramentas TIC para a prestación dun 
traballo. Efectivamente, desde o momento en que as posibilidades técnicas de control 
sobre as actividades dos traballadores de que gozan os empresarios son grandes, existe 
un perigo claro e real de colisión entre a esfera íntima e o poder de dirección da em-
presa, xa que aínda que os empregados teñen a obriga de cumpriren cos seus deberes 
laborais, iso non ten por que significar tampouco que se lles impida calquera tipo de 
comunicación persoal. En poucas palabras, ten que atoparse un xusto equilibrio entre 
os intereses de ambas as partes. Situadas neste punto, trataremos de analizar as distintas 
correntes doutrinais dentro da orde social4. 

II. Dereitos e obrigas de empresarios e traballadores no tocante ao uso das TIC

4. Os dereitos e as obrigas das partes da relación laboral nacen co contrato laboral, 
cuns trazos substanciais que recolle o ámbito de aplicación determinado no ET, como 
a personalidade, a voluntariedade, a dependencia, o alleamento e o carácter retribuído. 
Neste sentido, Montoya Melgar (2006) fala da relación laboral como un ordenamento 
do traballo por conta allea de carácter persoal, voluntario e dependente. O mesmo autor 
sinala que unha vez superadas, por insuficientes, as teorías que atribuían á dependencia 

3 Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo e Ministerio de Facenda e Administracións Públicas (2013). 
Na elaboración da Axenda dixital para España participaron o Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e 
Igualdade; o Ministerio de Emprego e Seguridade Social; o Ministerio de Educación Cultura e Deporte e 
o Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.
4 Véxase o fundamento xurídico terceiro da Sentenza 345/2002 do Xulgado do Social n.º 33 de Madrid, 
do 18 de setembro (AS 2002\2828).
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un puro significado económico ou técnico, tivo lugar unha espiritualización ou flexibi-
lización da noción, ao pasar a considerarse non xa como a necesaria suxeición a ordes 
técnicas, e menos aínda como a subordinación económica dos traballadores, senón 
como o aspecto pasivo dos poderes de mando dos empresarios. Así, a dependencia 
non só se traduce na suxeición ao poder de dirección dos patróns (moi debilitado en 
certas relacións, como no traballo a domicilio), senón tamén no sometemento ao seu 
poder disciplinario.

A xurisprudencia, de acordo con Montoya Melgar (2006), inspírase nesta doutrina cando 
vén afirmando, desde hai bastantes anos, que a dependencia consiste no sometemento 
dos empregados ao poder de organización e disciplina dos empresarios, ou, dito doutro 
xeito, na inserción dos traballadores no círculo reitor e disciplinario empresarial. Dentro 
dos poderes dos empresarios, o autor distingue entre o poder de dirección, mediante o 
que se dispón a organización xeral da empresa e a ordenación das prestacións laborais 
singulares; e o poder disciplinario, dirixido á represión dos ilícitos laborais. O ámbito 
do poder de dirección, cuxo fundamento se atopa no artigo 38 da Constitución españo-
la, é moi amplo, pois abrangue desde funcións ordenadoras até funcións de control e 
vixilancia: controis de entrada e saída; controis audiovisuais sempre que foren idóneos, 
necesarios e proporcionais; regras de uso do teléfono e das computadoras; verificación 
da realidade das baixas médicas etc. No entanto, en calquera caso, dista moito de ser 
un poder absoluto ou ilimitado, pois está suxeito tanto a límites externos (os dereitos 
que a Constitución, as leis, os convenios colectivos e os contratos lles recoñecen aos 
traballadores) como a límites internos (derivados das regras da boa fe e da regularidade 
ou carácter vinculante das ordes impartidas)5.

Pola súa vez, Martín Valverde, Rodríguez-Sañudo e García Murcia (2006) indican como 
características do concepto de traballadores asalariados a voluntariedade, a alleabili-
dade, a retribución e a dependencia. Ora ben, no seu entender, o traballo dependente 
ou por conta allea, baseado na existencia de ordes alleas sobre o modo de execución 
ou realización das tarefas, é un concepto graduable que consente diversos graos de 

5 Cómpre non esquecermos a dispensa do deber de obediencia cando as ordes son ditadas por quen carece 
de lexitimación para iso, ou se son irregulares, abusivas, antixurídicas ou tecnicamente incorrectas. Con 
todo, esta última excepción habería que admitila con bastantes reservas, pois a xurisprudencia non adoita 
atribuírlles aos traballadores a facultade de xulgaren a corrección ou incorrección das ordes dos seus supe-
riores; daquela, salvo que sexan antixurídicas, os traballadores teñen que acatar as ordes que reciban, sen 
prexuízo de que poidan utilizar os medios legais procedentes contra elas ante os órganos correspondentes.
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intensidade, o que, entre outras cousas, permitiu incorporar á lexislación laboral os 
traballadores intelectuais ou profesionais cun alto grao de independencia técnica, sempre 
que desenvolvan o seu traballo dentro do ámbito de organización e dirección doutra 
persoa. De feito, Alonso Olea e Casas Baamonde (2006) apuntan que:

[...] o característico do traballo libre executado por conta allea non é a presenza da dependen-
cia, senón, pola contra, a limitación da dependencia mesma. As ordes que se podían impartir 
a quen traballaba forzosamente, e que por este debían ser obedecidas, carecían de todo tipo 
de limitación, [...], porque eran en realidade ordes sobre a persoa e a actividade íntegras do 
sometido, o seu traballo incluído [...] [No entanto,] a submisión ás ordes é moi relativa en 
numerosos contratos de traballo e nalgúns casos virtualmente inexistente.

Así, a dependencia configúrase como unha potencialidade que non ten por que ac-
tualizarse, agás talvez en momentos críticos, xa que isto rompería o esquema lóxico 
de prestacións e o seu desenvolvemento normal. Por iso tende a concibirse como un 
simple situarse dentro dun cadro orgánico de funcións e competencias, no marco dun 
círculo reitor ou esfera organizativa.

Por outra banda, o profesor Palomeque López (1991) diferencia entre dereitos constitu-
cionais laborais específicos e inespecíficos, segundo os seus titulares exclusivos sexan, 
respectivamente, xa os protagonistas da relación xurídica laboral, isto é, empresarios 
e traballadores ou os seus respectivos representantes; xa a cidadanía en xeral, cando 
esta os exercita no seo dunha relación laboral, caso en que adquiren unha fisionomía 
singular, sen prexuízo, claro está, do respecto ao seu contido esencial. Son estes últimos:

[...] os atribuídos con carácter xeral aos cidadáns, que son exercitados no seo dunha relación 
xurídica laboral por cidadáns que, ao propio tempo, son traballadores, e que, por tanto, se 
converten en verdadeiros dereitos persoais por razón dos suxeitos e da natureza da relación 
xurídica en que se fan valer.

Así mesmo, e de por parte, para autores como García Ninet e De Vicente Pachés (2005) 
o poder de vixilancia e control dos empresarios pode resultar potencialmente lesivo do 
dereito á intimidade, nas seguintes fases da relación:

a) Control na fase de selección e recrutamento de persoal, que inclúe tanto a investi-
gación sobre aspectos persoais ou da vida privada dos solicitantes do posto de traballo 
como a protección dos datos de carácter persoal de que se convertan en depositarios 
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os empresarios ao longo do proceso. A pesar de que, por definición, se trata dunha 
fase precontractual, os candidatos non deixan de ser portadores dun feixe de dereitos 
fundamentais: á igualdade e non discriminación, liberdade relixiosa e ideolóxica, in-
timidade, honra e propia imaxe etc.
b) Control no centro ou lugar de traballo –e, en ocasións, fóra del– por parte dos em-
presarios ou os seus delegados, vixiantes de seguridade e detectives privados, sistemas 
de vixilancia audiovisuais (micrófonos e cámaras de televisión), controis da entrada 
e saída do centro de traballo e dos tempos efectivos de traballo. Por regra xeral os 
problemas poderán suscitarse en relación coas catro últimas modalidades, que deben 
superar todas elas o triple canon esixido pola doutrina do Tribunal Constitucional: 
idoneidade, necesidade e proporcionalidade.
c) Control sobre útiles e ferramentas de traballo e outros efectos da empresa, que ten 
aplicación no tocante aos usos propios de obxectos de titularidade empresarial: locais, 
teléfono, fax, tarxetas de crédito, tarxetas de combustible, control de cartas e envíos 
postais destinados aos traballadores e recibidos na empresa; e tamén aos usos abusivos 
ou contraventores das directrices patronais ditadas de palabra, uso abusivo dos vehículos 
de empresa, ordenadores etc..
d) Vixilancia da saúde: condicións de realización dos recoñecementos médicos pre-
ventivos, que deben contar coas características de pertinencia, proporcionalidade, 
voluntariedade e confidencialidade.
e) Rexistros e cacheos de despachos, efectos particulares, vehículos dos traballadores. A 
doutrina preconiza unha interpretación moi restritiva sobre estes poderes case policiais 
ou de policía privada, e alberga dúbidas razoables acerca da constitucionalidade destas 
medidas, que polo demais se entenden de aplicación real escasa.
f) Control da incapacidade temporal e do subsidio correspondente.
g) Potestades de control fóra do centro de traballo nos contextos do traballo a domicilio 
e o teletraballo. En xeral, enténdese prohibida, agás ante a presenza dun interese lexiti-
mo e acreditado dos empresarios, a intromisión na vida extralaboral dos traballadores 
nestes casos.
h) Potestades de control por medios informáticos (correos electrónicos e navegación 
pola internet).

De todo o anterior, podemos concluír que o dereito de organización e dirección dos 
empresarios sobre os seus traballadores e a dependencia destes ao respecto daqueles 
non poden supoñer a perda de dereitos fundamentais recoñecidos na Constitución 
española. E isto, malia a restrición dos dereitos dos traballadores que supuxo a última 
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reforma laboral levada a cabo polo Real decreto lei 3/2012, do 10 de febreiro de 2012, 
de medidas urxentes para a reforma do mercado laboral6.

5. A actividade laboral, provista de dereitos e obrigas, é, polo xeral o medio en que 
se levan a cabo os proxectos profesionais, mais tamén persoais, dos traballadores. Na 
idea de intimidade ou de dignidade atópase a necesidade de recoñecer, respectar e 
protexer que as persoas poidan desenvolver os seus propios plans de vida, nos cales a 
actividade laboral ocupa un lugar preferente. Seguindo a doutrina civilista, podemos 
definir a intimidade persoal como «o poder concedido á persoa sobre o conxunto de 
actividades que forman o seu círculo íntimo, persoal e familiar, poder que permite 
excluír os estraños de entremeterse nel e da publicidade que non desexe o interesado» 
(Albadalejo García, 2002). De feito, o artigo 10 da Constitución española7 configura o 
dereito á intimidade persoal como un dereito fundamental vinculado á personalidade e 
que deriva da dignidade da persoa8, e, non só iso, apuntálao ante os riscos propios do 
uso da «informática» de forma expresa no artigo 18.4, segundo o cal «a lei limitará o 
uso da informática para que se garanta o honor e maila intimidade persoal e familiar 
dos cidadáns e o pleno exercicio dos seus dereitos»9.

De por parte, o dereito á intimidade tamén aparece recollido no artigo 4.2.e) do ET, 
en que se establece que na relación de traballo os traballadores teñen dereito «ao 
respecto da súa intimidade e á consideración debida á súa dignidade, comprendida a 
protección fronte ao acoso por razón de orixe racial ou étnica, relixión ou conviccións, 
discapacidade, idade ou orientación sexual, e fronte ao acoso sexual e ao acoso por 
razón de sexo»10. Ora ben, asemade este texto legal consigna entre os deberes básicos 
dos traballadores o de «cumprir coas obrigas concretas do seu posto de traballo, de 
conformidade coas regras da boa fe e dilixencia» no seu artigo 5.a). Por último, cabe 
traermos a colación no tema que nos ocupa o artigo 18 do ET, relativo á inviolabilidade 
da persoa dos traballadores, e que reza así:

6 Boletín Oficial del Estado n.º 36, do 11 de febreiro de 2012.
7 Boletín Oficial del Estado n.º 311, do 29 de decembro de 1978.
8 Con todo, este dereito non é absoluto, e pode decaer ante intereses constitucionalmente relevantes, 
sempre que a súa limitación sexa necesaria para lograr un fin lexítimo, proporcionada para alcanzalo e, en 
calquera caso, respectuosa co contido esencial do dereito.
9 Véxase Garrido Falla (2001, p. 125); e tamén Ojeda Avilés e Iguartia Miró (2005, p. 157).
10 Véxase Martínez Girón, Arufe Varela e Carril Vázquez (2006, p. 249).
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Só se poderán realizar rexistros sobre a persoa do traballador, nos seus armarios e efectos 
particulares, cando sexan necesarios para a protección do patrimonio empresarial e do dos 
demais traballadores da empresa, dentro do centro de traballo e en horas de traballo. Na súa 
realización respectarase ao máximo a dignidade e intimidade do traballador e contarase coa 
asistencia dun representante legal dos traballadores ou, na súa ausencia do centro de traballo, 
doutro traballador da empresa, sempre que isto for posible.

6. Con todo, os dereitos recoñecidos aos traballadores cómpre analizalos desde a pers-
pectiva dunha posición de equilibrio cos atribuídos aos empresarios. Así, no artigo 20 
do ET recoñécese como lexítima a potestade de vixilancia e control atribuída a estes, 
ao se entender que o dereito á intimidade persoal non comprende, en principio, os feitos 
referidos ás relacións sociais e profesionais en que se desenvolve a actividade laboral. 
Isto, claro está, non implica que os empresarios teñan licenza aberta para se entremeteren 
de maneira ilexítima na intimidade dos seus empregados, e, por tanto, para manteren 
comportamentos inconstitucionais. De modo que, por unha banda, haberá que analizar 
a obriga principal que teñen os traballadores de traballar e o dereito a organizaren este 
traballo con que contan os empresarios, ambos recollidos no citado artigo 20 do ET:

Artigo 20. Dirección e control da actividade laboral

1. O traballador estará obrigado a realizar o traballo convido baixo a dirección do empresario 
ou persoa en quen este delegue.

2. No cumprimento da obriga de traballar asumida no contrato, o traballador debe ao empre-
sario a dilixencia e a colaboración no traballo que marquen as disposicións legais, os convenios 
colectivos e as ordes ou instrucións adoptadas por aquel no exercicio regular das súas facul-
tades de dirección e, na súa falta, polos usos e costumes. En calquera caso, o traballador e o 
empresario someteranse nas súas prestacións recíprocas ás exixencias da boa fe.

3. O empresario poderá adoptar as medidas que considere máis oportunas de vixilancia e 
control para verificar o cumprimento polo traballador das súas obrigas e deberes laborais. Na 
súa adopción e aplicación gardará a consideración debida á dignidade do traballador e terá en 
conta, se for o caso, a capacidade real dos traballadores con discapacidade.

[...]

Se os traballadores non desempeñan as súas tarefas con dilixencia, poderán ser des-
pedidos, pois, tal e como establece o artigo 54.2.e) do ET, «a diminución continuada 
e voluntaria no rendemento de traballo normal ou pactado», sexa debida ou non a un 
uso indebido das TIC, considérase un incumprimento contractual; e tamén poderán ser 
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despedidos, de acordo co artigo 54.2.c) do ET, de transgrediren a boa fe contractual ou 
cometeren abuso de confianza no desempeño do traballo. Ora ben, os empresarios deben 
gardar respecto á intimidade e á consideración debida da dignidade dos traballadores, 
cuxa violación, alén de prohibida no ET, vén definida no Real decreto lexislativo 5/2000, 
do 4 de agosto, polo que se aproba o texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións 
na orde social11 como infracción moi grave12. Na busca do punto de confluencia entre 
os dereitos de empresarios e traballadores, a xurisprudencia do Tribunal Constitucional 
estableceu como criterio a estrita observancia do principio de proporcionalidade, de 
conformidade co cal calquera medida restritiva dun dereito fundamental, para o caso 
que nos interesa, os instrumentos de vixilancia e control instalados polos empresarios, 
debe cumprir os tres requisitos seguintes13:

[...] se tal medida é susceptible de conseguir o obxectivo proposto (xuízo de idoneidade); se, 
ademais, é necesaria, no sentido de que non exista outra medida máis moderada para a atinxir 
tal propósito con igual eficacia (xuízo de necesidade); e, finalmente, se a medida é ponderada 
ou equilibrada, por se derivar dela máis beneficios ou vantaxes para o interese xeral que prexuí-
zos sobre outros bens ou valores en conflito (xuízo de proporcionalidade en sentido estrito).

III. As regras ordenadoras da relación laboral entre traballadores, empresarios 
e TIC

7. As regras imperantes na relación laboral, en primeiro lugar, veñen marcadas na Cons-
titución, no artigo 33 da cal se recoñece o dereito á propiedade privada; e en cuxo artigo 
38 se recoñece o dereito dos empresarios á liberdade de empresa no marco da economía 
de mercado, alén de se establecer que «os poderes públicos garanten e protexen o seu 
exercicio e a defensa da produtividade, de acordo coas esixencias da economía xeral 
e, cando corresponda, da planificación». E, en segundo lugar, no ET, que dispón no 
seu artigo 1.1 que «será de aplicación aos traballadores que voluntariamente presten os 
seus servizos retribuídos por conta allea e dentro do ámbito de organización e dirección 
doutra persoa, física ou xurídica, denominada empregador ou empresario»14.

11 Boletín Oficial del Estado n.º 189, do 8 de agosto de 2000.
12 Véxase o artigo 8.11 da devandita lei.
13 Véxase o fundamento xurídico sexto da Sentenza do Tribunal Constitucional 186/2000, do 10 de xullo 
(RTC 2000\186).
14 Véxase tamén, neste sentido, Del Rey Guanter e Martínez Fons (2015, pp. 31-64).
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Diso dedúcese que os empresarios terán cando menos certa capacidade de inspección 
sobre o uso que se faga dos medios que poñen á disposición dos traballadores para 
o desenvolvemento da actividade laboral, para o caso os pertencentes ás TIC, o que 
pode redundar nun aumento na produtividade e un posterior beneficio económico. Pola 
contra, o uso inadecuado destas ferramentas pode causar problemas de custos laborais: 
ao dar pé a que se acumule un número indeterminado de horas que se poden cualificar 
de improdutivas, non só poden orixinar un aumento de prezo do produto final, por 
ocasionar prexuízos na propia organización do traballo na empresa e facer que diminúa 
a competitividade empresarial, senón que tamén poden xeral un clima laboral un tanto 
incómodo, por verse sobrecargados, non en poucas ocasións, outros empregados, pola 
falta de dilixencia dos traballadores que incumpren os seus deberes laborais. Precisa-
mente, como dixemos, o propio Tribunal Constitucional manifestou que, neste ámbito, 
os dereitos fundamentais non son absolutos, e recoñeceu a lexitimidade do interese 
de control empresarial dentro da esfera da relación laboral sempre e cando se aplique 
o principio de proporcionalidade para medir o nivel de restrición que se considere en 
cada caso imprescindible15.

15 Así, o fundamento xurídico sexto da Sentenza do Tribunal Constitucional 186/2000, do 10 de xullo 
(recurso de amparo 2662/1997), sinala que:
[...]

En resumo, o empresario non queda apoderado para levar a cabo, so pretexto das facultades de vixilancia e control 
que lle confire o art. 20.3 da LET, intromisións ilexítimas na intimidade dos seus empregados nos centros de traballo.

Os equilibrios e limitacións recíprocos que se derivan para ambas as partes do contrato de traballo supoñen, polo 
que agora interesa, que tamén as facultades organizativas empresariais se encontran limitadas polos dereitos funda-
mentais do traballador, que o empregador queda obrigado a respectar (STC 292/1993, do 18 de outubro, FX 4). Este 
tribunal vén mantendo que, desde a prevalencia de tales dereitos, a súa limitación por parte das facultades empresa-
riais só pode derivar do feito de que a propia natureza do traballo contratado implique a restrición do dereito (SSTC 
99/1994, do 11 de abril, FX 7; 6/1995, do 10 de xaneiro, FX 3, e 136/1996, do 23 de xullo, FX 7). Pero, ademais diso, a 
xurisprudencia constitucional mantivo, como non podía ser doutro modo, que o exercicio das facultades organizativas 
e disciplinarias do empregador non pode servir en ningún caso á produción de resultados inconstitucionais, lesivos 
dos dereitos fundamentais do traballador (así, entre outras, SSTC 94/1984, do 16 de outubro, 108/1989, do 8 de xuño, 
171/1989, do 19 de outubro, 123/1992, do 28 de setembro, 134/1994, do 9 de maio, e 173/1994, do 7 de xuño), nin á 
sanción do exercicio lexítimo de tales dereitos por parte daquel (STC 11/1981, do 8 de abril, FX 22).

Por iso, este tribunal ten posto de relevo a necesidade de que as resolucións xudiciais, en casos como o agora xulgado, 
preserven «o necesario equilibrio entre as obrigas dimanantes do contrato para o traballador e o ámbito –modulado 
polo contrato, mais en todo caso subsistente– da súa liberdade constitucional» (STC6/1998, do 13 de xaneiro), pois, 
dada a posición preeminente dos dereitos fundamentais no noso ordenamento, esa modulación só deberá producirse 
na medida estritamente imprescindible para o correcto e ordenado respecto dos dereitos fundamentais do traballador 
e, moi especialmente, do dereito á intimidade persoal que protexe o art. 18.1 da CE, tendo sempre presente o principio 
de proporcionalidade.

[...]
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Neste sentido, segundo apunta Marín Alonso (2005, p. 25) para poder sancionar de-
terminadas condutas, cómpre que os empresarios partan de determinados parámetros, 
isto é, que establezan un código de conduta dos traballadores que recolla claramente 
as instrucións da dirección da empresa, en que se determine as posibilidades que teñen 
os empregados á hora de utilizar os diferentes instrumentos empresariais. Así mesmo, 
sería conveniente que estas políticas de uso, plasmadas nun documento, se atopasen á 
disposición dos traballadores e do comité de empresa, e que o total do persoal asinase, 
cando menos, o seu coñecemento. 

8. No tocante á determinación de cales deben ser as regras de cumprimento por parte 
dos traballadores, existen dúas posturas diferenciadas. Dun lado sitúanse aqueles que 
pretenden equiparar o uso de computadoras, internet e correo electrónico aos dos 
despachos e lugares de traballo, coa consecuente limitación da potestade empresarial 
polas garantías ofrecidas no artigo 18 do ET aos empregados. E, do outro lado, os que 
pretenden estender a capacidade de vixilancia dos empresarios, co correspondente 
recorte de dereitos dos traballadores. En calquera caso, en ambas se sinala sempre a 
importancia do carácter lícito ou ilícito da proba obtida a través dos medios de vixi-
lancia e control dos traballadores, pois tal e como sinala o artigo 11.1 da Lei orgánica 
6/1985, do 1 de xullo, do Poder Xudicial16, modificada pola Lei orgánica 7/2015, do 
21 de xullo17: «en todo tipo de procedemento serán respectadas as regras da boa fe. 
Non terán efecto as probas obtidas, directa ou indirectamente, violentando os dereitos 
ou liberdades fundamentais»; isto, alén da necesidade de acudir ao xuízo de propor-
cionalidade manifestada pola xurisprudencia constitucional.

A postura do Tribunal Supremo, recollida na Sentenza do 6 de outubro de 2011 (RX 
2001,7699), clarifica algunhas dúbidas respecto do uso persoal da computadora no 
traballo. A devandita sentenza ocúpase do suposto dunha traballadora que, facendo caso 
omiso das instrucións da empresa, que a informara con anterioridade da prohibición 
absoluta deste tipo de condutas, usara de maneira inadecuada a computadora con que 
contaba no seu posto. O coñecemento disto por parte da empresa provoca o seu inme-
diato despedimento. O tribunal defende a actuación da empresa e sostén que, habendo 
unha prohibición taxativa e absoluta sobre o uso persoal dos medios tecnolóxicos, que 
ademais fora comunicada con anterioridade de xeito inequívoco á traballadora, non ten 
cabida alegar o dereito á intimidade dos traballadores.

16 Boletín Oficial del Estado n.º 157, do 2 de xullo de 1985.
17 Boletín Oficial del Estado n.º 174, do 22 de xullo de 2015.
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Para alén, é certo que nas últimas sentenzas sobre o control do uso dos medios infor-
máticos se revela unha postura máis estrita ante o eventual uso que poidan facer as 
empresas dos datos obtidos do rexistro de computadoras. Así, a Sentenza do Tribunal 
Constitucional 241/2012, do 17 de decembro (RTC 2012/241), aínda que se falla a 
favor do empresario, é máis respectuosa co dereito á intimidade e o segredo das co-
municacións18, conforme á doutrina do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos19; e, 
de feito, o común arestora é esixir que a empresa lles comunique expresamente aos 
traballadores a prohibición do uso do correo electrónico para asuntos persoais (Carrasco 
Durán, 2014, p. 10; Monereo Pérez e Del Maer López Insua, 2014, p. 3), a pesar de 
excepcións nesta tendencia como a Sentenza do Tribunal Constitucional 170/2013, do 
7 de outubro (RTC 2013, 170)20.

18 O fundamento xurídico terceiro desta sentenza manifesta o seguinte:
[...]

En relación coa vulneración do dereito á intimidade persoal, consagrado no art. 18.1 da CE, procede subliñar que tal 
dereito se configura como un dereito fundamental estritamente vinculado á propia personalidade e que deriva da 
dignidade da persoa que o art. 10.1 da CE recoñece e implica «a existencia dun ámbito propio e reservado fronte á 
acción e o coñecemento dos demais, necesario, segundo as pautas da nosa cultura, para manter unha calidade mínima 
da vida humana» (SSTC 170/1997, do 14 de outubro, FX 4; 231/1988, do 1 de decembro, FX 3; 197/1991, do 17 de 
outubro, FX 3; 57/1994, do 28 de febreiro, FX 5; 143/1994, do 9 de maio, FX 6; 207/1996, do 16 de decembro, FX 3; e 
202/1999, do 8 de novembro, FX 2, entre outras moitas).

Así pois, o dereito á intimidade contido no art. 18.1 da CE non só preserva o individuo da obtención ilexítima de datos 
da súa esfera íntima por parte de terceiros, senón tamén da revelación, divulgación ou publicidade non consentida 
deses datos, e do seu uso ou explotación sen autorización da persoa titular. Deste xeito, garante, por tanto, o segredo 
sobre a propia esfera de vida persoal e, conseguintemente, veda aos terceiros, particulares ou poderes públicos, decidir 
sobre os contornos da vida privada (SSTC 83/2002, do 22 de abril, FX 5; e 70/2009, do 23 de marzo, FX 2), e o mesmo 
é aplicable ao ámbito das relacións laborais (SSTC 98/2000, do 10 de abril, FF. XX. 6 a 9; e 186/2000, do 10 de xullo, FX 
6). A esfera da intimidade persoal está en relación coa acotación que dela realice a persoa titular, a respecto do cal este 
tribunal reiterou que cada persoa pode reservarse un espazo resgardado da curiosidade allea (SSTC 89/2006, do 27 de 
marzo, FX 5; e 173/2011, do 7 de novembro, FX 2) e que corresponde a cada persoa acoutar o ámbito de intimidade 
persoal e familiar que reserva ao coñecemento alleo (STC 159/2009, do 29 de xuño, FX 3).

Neste caso non cabe apreciar afectación do dereito á intimidade desde o momento en que foron a propia demandante 
e outra traballadora as que realizaron actos dispositivos que determinaron a eliminación da privacidade das súas 
conversas, ao incluílas no disco do ordenador, no cal podían ser lidas por calquera outro usuario, de maneira que o 
seu contido podía transcender a terceiras persoas, como aquí ocorreu ao ter coñecemento a dirección da empresa. 
Daquela, foron a demandante de amparo e a outra traballadora, cos seus propios actos, as que provocaron coa súa 
voluntaria actuación que non se vexa afectado o seu dereito á intimidade, ao posibilitar o coñecemento das conversas 
por outro usuario do ordenador, traballador da empresa, que casualmente e sen ningunha intencionalidade tivo acceso 
a todo o seu contido, o que finalmente provocou a intervención empresarial.

[...]
19 Véxanse as sentenzas do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos do 3 de xullo de 2012 (XUR 2012, 
222487) e do 14 de marzo de 2013 (TEDH 2013, 29).
20 De acordo coa doutrina, esta última sentenza do Alto Tribunal confunde a lexitimidade do fin coa 
constitucionalidade do acto, lesionando gravemente os dereitos fundamentais de intimidade e segredo das 
comunicacións, pois cando se fiscaliza o correo electrónico dos traballadores pode terse acceso a datos 
persoais como a orientación sexual, a ideoloxía, as crenzas relixiosas etc. Ao respecto, véxase Monereo 
Peréz e Del Maer López Insua (2014, p. 6), e tamén Miró Morros (2013, p. 25).
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Así pois, o debate segue aberto, e probablemente sexan as circunstancias concretas 
que concorran en cada suposto, como xa indicamos, as que inclinen a balanza cara a 
un ou outro lado.

IV. Conclusións

Primeira. A xurisprudencia e a lexislación analizada contribúen a clarificar o réxime 
xurídico do control empresarial dos medios informáticos proporcionados aos traba-
lladores. Con todo, como se apuntou, as empresas, ben de forma unilateral, ben de 
forma negociada, deben elaborar códigos internos en que se detallen as regras de uso 
dos equipamentos informáticos, ademais de informar os traballadores da existencia de 
controis para verificar ou regular a utilización dos devanditos equipamentos. 

Segunda. Debe terse presente que os empresarios estarán a conculcar os dereitos dos 
traballadores cando, mediante engano ou abuso de situación de necesidade, lles im-
poñan condicións laborais que prexudiquen, supriman ou restrinxan os dereitos que 
teñan recoñecidos en disposicións legais, convenios colectivos ou no mesmo contrato 
individual. E non cabe dúbida de que tanto o segredo das comunicacións como o propio 
dereito fundamental á intimidade persoal e familiar se encadran entres tales dereitos.

Terceira. Debemos sinalar a necesidade considerar as circunstancias específicas de 
cada caso, e, entre outros aspectos, analizar se os traballadores, ao asinaren calquera 
documento sobre o uso das TIC no traballo –a condición de que exista–, o fan por 
temor a ser despedidos ou porque de non prestar o seu beneplácito as súas condicións 
laborais se verían recortadas. 

Cuarta. Entendemos que no ámbito do procedemento penal, para que poida outorgár-
selle valor probatorio ao resultado da intervención das comunicacións, no caso que nos 
ocupa da computadora dos traballadores, resultarán sempre necesarias a autorización 
e intervención xudicial. E as medidas tomadas deben observar escrupulosamente o 
principio de proporcionalidade, para salvagardar a constitucionalidade de calquera 
medida restritiva dos dereitos fundamentais.

Quinta. O obxectivo das tecnoloxías de protección da intimidade é reducir ao mínimo 
a recollida de datos persoais, así como dificultar as posibilidades de tratamento ilícito 
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destes datos. A aplicación de medidas tecnolóxicas adecuadas debe constituír un com-
plemento fundamental dos medios xurídicos e ser parte de calquera esforzo destinado 
a obter un grao suficiente de protección da intimidade.
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Resumo
O 23 de febreiro de 2006 adoptábase en Xenebra o Convenio sobre o traballo marítimo 2006 
(MLC 2006) da Organización Internacional do Traballo (OIT), que entrou en vigor o 20 de 
agosto de 2013. España ratificou o devandito convenio o 4 de febreiro de 2010, o que o con-
verte no primeiro país da Unión Europea en facelo. O MLC 2006 supón o establecemento nun 
único instrumento xurídico do dereito a gozar dunhas condicións mínimas de traballo e de vida 
para todos os traballadores do ámbito marítimo. Ademais, constitúe un paso esencial para lles 
garantir unhas condicións de competencia leal aos armadores de calidade que enarboran os 
pavillóns dos países que o ratificaron. Con todo, o devandito convenio ten as súas limitacións, 
debido, principalmente, ao obxectivo de que a súa ratificación sexa o máis numerosa posible.
Neste artigo analízase en concreto a regra 4.3 do MLC 2006, sobre protección da seguridade e 
a saúde e a prevención de accidentes e enfermidades, cuxo control, en España, está a cargo da 
Inspección de Traballo e Seguridade Social. Reflexiónase sobre aqueles aspectos que poderían 
supor unha falta do cumprimento das condicións mínimas marcadas polo MLC 2006: baleiros 
legais (lugares de traballo e pantallas de visualización de datos) e a súa posible repercusión 
sobre a sinistralidade laboral; normativa insuficiente para garantir unhas condicións de vida e 
de traballo a bordo decentes (ruído e vibracións); e incumprimentos da normativa da OIT que 
xa veñen de lonxe (C134, 1970). Doutra banda, proponse a creación dun grupo permanente para 
lles dar cumprimento aos numerosos compromisos que a ratificación deste convenio supón para 
a Administración española.
Palabras chave: Convenio sobre o traballo marítimo 2006, seguridade e saúde laboral, caso 
español.

Abstract
The Maritime Labour Convention, 2006 (MLC 2006) was adopted on 23th February 2006 in 
Geneva by the International Labour Organization, and it came into force on 20th August 2013. 
Secondly, on 4th February 2010, Spain ratified this Convention, being the first country of the 
European Union in doing so. In fact, the Maritime Labour Convention means the establishment 
of standard working and living conditions for all workers on board. In addition, it constitutes 
an essential step to guarantee conditions of fair competition for quality owners that hoist flags 
from ratifying countries. Nevertheless, the convention has its limitations mainly due to the fact 
that its ratification should be as numerous as possible.
The main objective of this article is to analyse the Rule 4.3-Health and safety protection and 
accident prevention, which responsibilities of control falls under the Inspection of Labour 
and Social Security. In this article, those aspects that might bring a lack of fulfilment with the 
standard conditions of the Convention are considered: legal gaps and their possible effect on 
occupational accidents (workplaces and information display units); inadequate regulation to 
guarantee decent working and living conditions on board (noise and vibrations); as well as 
former breaches with the International Labour Organization (C134, 1970). Furthermore, the 
establishment of a permanent group to give fulfilment to the numerous commitments that the 
ratification of this Convention represents for the Spanish Administration is proposed.
Keywords: Maritime Labour Convention, Occupational safety and health, Spanish case.
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1. Introdución

A Organización Internacional do Traballo (OIT) está consagrada á promoción da xustiza 
social e dos dereitos humanos e laborais recoñecidos internacionalmente. De acordo 
coa súa misión fundadora, a xustiza social é esencial para a paz universal e permanente. 
Así, realizou achegas importantes ao mundo do traballo desde os seus primeiros días: 
a I Conferencia Internacional do Traballo, que tivo lugar en Washington en outubro 
de 1919, adoptou seis convenios internacionais que se referían ás horas de traballo na 
industria, o desemprego, a protección da maternidade e o traballo nocturno das mulleres 
e dos menores, alén da idade mínima para traballar.

O sector marítimo foi obxecto de regulación por parte da OIT desde moi cedo, do que 
é mostra a aprobación en 1920 do Convenio sobre a idade mínima (traballo marítimo), 
C007, por considerarse «que as actividades do sector marítimo se desenvolven no mundo 
enteiro e que, por tanto, a xente do mar necesita unha protección especial» (preámbulo). 
Así mesmo, outra das primeiras materias reguladas pola OIT foi a seguridade e a saúde 
laboral, co Convenio sobre a cerusa (pintura), C013, de 1921. O tratamento de ambas 
as cuestións, sector marítimo e seguridade e saúde laboral, culmina no Convenio sobre 
o traballo marítimo de 2006, en diante MLC 2006.

Este artigo versa sobre o título 4 dos cinco en que se articula o MLC 2006, relativo á 
protección da saúde, a atención médica, o benestar e a protección social dos traballadores 
do mar; e máis concretamente sobre a regra 4.3, que se refire á protección da seguridade 
e da saúde e a prevención de accidentes e enfermidades, cuxa finalidade é «asegurar 
que a contorna de traballo da xente de mar a bordo dos buques propicie a seguridade e 
a saúde no traballo». O noso obxecto é analizar os compromisos que a Administración 
española adquiriu ao ratificar o MLC 2006 con respecto á devandita regra, e os puntos, 
polémicos, con que se atopa un armador español á hora de protexer a seguranza e a 
saúde dos seus traballadores de forma efectiva, máis aló do mero cumprimento formal 
das disposicións mínimas nela establecidas.

2. Regra 4.3: protección da seguridade e da saúde e prevención de accidentes e 
enfermidades

O primeiro punto da regra 4.3 do MLC 2006 reza o seguinte:

o conVenio sobre o trAbALLo MArítiMo 2006 (MLc 2006) dA orGAnizAción internAcionAL do trAbALLo. 
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1. Todo membro deberá asegurarse de que a xente de mar que traballe en buques que enarbo-
ren o seu pavillón se beneficie dun sistema de protección da saúde no traballo e viva, traballe 
e reciba formación a bordo do buque nunha contorna segura e hixiénica.

A Constitución española de 1978, dentro do título I, sobre os dereitos e deberes fun-
damentais, no capítulo terceiro, referente aos principios reitores da política social e 
económica, establece que «os poderes públicos [...] mirarán pola seguridade e hixiene 
no traballo e garantirán o descanso necesario, mediante a limitación da xornada labo-
ral» (artigo 40.2).

En 1994 entrou en vigor a Convención das Nacións Unidas sobre o dereito do mar, que 
na parte VII, rotulada «Alta mar», sección 1, concernente a disposicións xerais, artigo 
94, sobre deberes do estado do pavillón, dispón que «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 parágrafo 3 dispón, 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) [...] as condicións de traballo».

Pola súa banda, a Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais, no 
artigo 4, sobre definicións, dispón o seguinte:

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

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

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

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

d. Todas aqueloutras características do traballo, incluídas as relativas á súa organización e 
ordenación, que inflúan na magnitude dos riscos a que estea exposto o traballador.

A existencia de toda esta normativa que acabamos de mencionar permite deducir que 
a seguridade e a saúde laboral a bordo dos buques mercantes españois está garantida; 
mais veremos que non é enteiramente así. En calquera caso, o MLC 2006 introduce 
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un aspecto novo: a consideración da vida a bordo, non só a xornada laboral, cuestión 
que trataremos máis adiante.

Sobre a seguridade e a saúde nos centros de traballo que son os buques, observamos 
dous baleiros legais no caso español, os cales teñen a ver coa Directiva 89/654/CEE 
do Consello, do 30 de novembro de 1989, que establece as disposicións mínimas de 
seguridade e saúde nos lugares de traballo (transposta ao ordenamento xurídico español 
por medio do Real decreto 486/1997); e a Directiva 90/270/CEE do Consello, do 29 de 
maio de 1990, que establece as disposicións mínimas de seguridade e saúde relativas 
ao traballo con equipos que inclúan pantallas de visualización de datos (transposta ao 
ordenamento xurídico español por medio do Real decreto 488/1997).

Os buques mercantes quedan fóra do ámbito de aplicación destas dúas directivas, 
situación que se mantén transcorridos vinte e oito e vinte e sete anos respectivamente 
da súa promulgación. Como xa abordamos noutra ocasión (Louro Rodríguez, 2013), a 
falta de normativa sobre as disposicións mínimas de seguridade e saúde nos lugares de 
traballo habemos de considerala baixo dous puntos de vista (o lugar de traballo como 
lugar de vivenda trátase noutro apartado):

a) O primeiro estaría relacionado coa seguranza dos traballadores, xa que o Instituto 
Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo (INSHT, s. d.), 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 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.
Doutra banda, á falta de referencia do sector da construción naval español cómpre 
sumarlle a falta de referencia da Inspección de Traballo e Seguridade Social á hora de 
exercer as súas funcións de vixilancia e control sobre estes lugares de traballo que son 
os buques, tanto os pertencentes á frota de pavillón español como aqueles low cost que 
se importan de terceiros países.
b) Canto ás pantallas de visualización de datos (PVD), entendemos que a normativa 
vixente non sexa de aplicación aos buques debido a que esta interface usuario-pantalla 
pode ser ben diferente nun buque á que se pode atopar nunha oficina. Variables como 
as vibracións, as condicións de luz, a ergonomía no posto de traballo, o ruído, as con-
dicións termohigrométricas etc. requiren dunha atención especial. Mais non parece de 
recibo que a única alternativa nestes últimos vinte e sete anos fose non facer nada, nin 
sequera aplicar o protocolo de vixilancia sanitaria específica para traballadores que, 
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como no caso dos oficiais do buque, de ponte e de máquinas, realizan boa parte da súa 
xornada laboral (garda) diante dunha interface usuario-pantalla.

Así mesmo, xa non en relación co lugar de traballo mais si cos equipos de traballo, habe-
ría que determinar a normativa de referencia no tocante a máquinas, equipos a presión, 
baixa tensión e instalacións frigoríficas, elementos cuxos preceptos actuais exclúen os 
barcos do ámbito da súa aplicación. Para o desenvolvemento deste punto, a norma A4.3 
do MLC 2006 establece no segundo punto que as disposicións que inclúe deberán:

a) ter en conta os instrumentos internacionais pertinentes que tratan sobre a protección da 
seguridade e a saúde no traballo en xeral e sobre riscos específicos, e deberán abordar todas 
as cuestións relativas á prevención de accidentes de traballo, lesións e enfermidades profe-
sionais que sexan aplicables ao traballo da xente de mar, e, en particular, os relacionados co 
emprego marítimo; [...].

Todos os membros teñen que ter identificados os riscos específicos aplicables ao traballo 
da xente de mar. Esta é unha das materias pendentes de España canto ao transporte 
marítimo. Sería unha das cuestións que entraría no ámbito de traballo dun grupo ou 
comisión permanente, algo de que falaremos máis adiante. Verbo dos instrumentos 
internacionais que deberían servir de base documental, a OIT ofrece, ademais dos seus 
convenios internacionais, a Enciclopedia de Seguridade e Saúde no Traballo, en cuxo 
volume III, parte XVII, servizos, capítulo 102.4, trata o transporte marítimo (OIT, s. 
d.); tamén a OIT leva anos publicando, e actualizando, a súa guía sobre prevención de 
accidentes a bordo dos buques e nos portos. Pola súa banda, a Organización Marítima 
Internacional (OMI) recolle aspectos de formación en seguranza laboral no Convenio 
sobre normas de formación, titulación e garda para a xente de mar (coñecido pola sigla 
STCW), e repara, de forma específica, nalgúns aspectos relacionados como son o ruído 
e a fatiga, por exemplo (Cadro A-VI/1-4 e Sección B-V/g).

De por parte, o MLC 2006 sinala na norma A4.3 que as disposicións que inclúe deberán:

c) especificar os deberes do capitán e/ou da persoa designada polo capitán para asumir a 
responsabilidade concreta canto á aplicación e o cumprimento das políticas e programas de 
seguridade e saúde no traballo a bordo dos buques; [...].

Cómpre lembramos que en España é o empresario quen debe responder ante as auto-
ridades da seguridade e saúde dos seus traballadores. En aplicación do capítulo IX do 
Convenio internacional para a seguridade da vida humana no mar (coñecido pola sigla 
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SOLAS), os empresarios deben designar unha persoa como responsable «do sistema 
de xestión da seguridade (SXS)». Pola súa banda, o Convenio STCW, no capítulo VI, 
que dispón as normas relativas ás funcións de emerxencia, seguridade no traballo, 
protección, atención médica e supervivencia, en concreto no Cadro A-VI/1-4, «Especi-
ficación das normas mínimas de competencia en seguridade persoal e responsabilidades 
sociais», esíxeselle a toda a xente de mar a competencia de «observar as prácticas de 
seguridade no traballo» e, para iso, cómpre ter coñecementos, comprensión e suficiencia 
nos seguintes temas:

a) Importancia de observar en todo momento as prácticas de seguridade no traballo.
b) Dispositivos de protección e seguridade dispoñibles para protexerse dos distintos 
perigos a bordo do buque.
c) Precaucións que deben adoptarse antes de entrar en espazos pechados.
d) Familiarización coas medidas internacionais sobre prevención de accidentes e saúde 
no traballo1.

Aínda que queda un tanto difuso o nivel de formación en seguridade e saúde laboral, 
para toda a xente de mar, si parece clara a necesidade dunha formación básica, que 
debería ser máis ampla no caso dos mandos e que non se está impartindo nos actuais 
estudos de grao nas universidades españolas (salvo algún caso contado). Cunha maior 
formación nesta materia podería implantarse a bordo, como existe noutros países, a 
figura do oficial de seguridade (safety officer), de forma similar ao actual oficial de 
protección (security officer).

Ademais, o MLC 2006 fixa a obriga de contar a bordo cun comité de seguridade nos 
buques de cinco ou máis tripulantes (a Lei 31/1995 establece esta obrigatoriedade en 
empresas a partir de cincuenta traballadores) tamén na norma A4.3, de acordo coa cal 
as disposicións que inclúe terán que:

d) especificar as atribucións dos membros da tripulación do buque que foron designados ou 
elixidos representantes encargados das cuestións de seguridade para os efectos da súa partici-
pación nas reunións do comité de seguridade do buque. Deberán crearse comités desta índole 
en todo buque a bordo do cal haxa polo menos cinco mariños.

1 Para a elaboración dos cursos poderá ser de utilidade o seguinte código de prácticas: orGAnizAción 
internAcionAL do trAbALLo (OIT) (1996) Prevención de accidentes a bordo de los buques en el mar y en 
los puertos. Xenebra, OIT.
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A maiores, os traballadores poden contar cun delegado de prevención (artigo 35 da 
Lei 31/1995) con formación específica en seguridade e saúde laboral. Igualmente, todo 
buque debería contar cun recurso preventivo (artigo 32 bis da Lei 31/1995), tamén con 
formación específica en seguridade e saúde laboral.

Pola súa vez, o segundo punto da regra 4.3 do MLC 2006 dispón o seguinte:

2. Todo membro, tras consultar coas organizacións representativas dos armadores e da xente 
de mar, e tendo en conta os códigos aplicables, xunto coas pautas e normas recomendadas 
polas organizacións internacionais, as administracións nacionais e as organizacións do sector 
marítimo, deberá elaborar e promulgar orientacións nacionais para a xestión da seguridade e 
a saúde no traballo a bordo dos buques que enarboren o pavillón do estado membro.

A elaboración e a promulgación de orientacións nacionais para a xestión da seguridade 
e a saúde no traballo a bordo dos buques que enarboren o pavillón do estado membro, 
no caso español, dependerían do Ministerio de Fomento, a través da Dirección Xeral da 
Mariña Mercante, e do Ministerio de Emprego e Seguridade Social, a través do Instituto 
Social da Mariña (ISM) e da Inspección de Traballo e Seguridade Social. Con todo, este 
tema concreto da seguridade e a saúde laboral, o lóxico sería pensar en centralizalo no 
Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo (INSHT), «órgano científico-
-técnico especializado da Administración xeral do Estado que ten como misión a análise 
e o estudo das condicións de seguridade e saúde no traballo, así como a promoción e 
o apoio á súa mellora. Para iso establecerá a cooperación necesaria cos órganos das 
comunidades autónomas con competencias nesta materia» (artigo 8 da Lei 31/1995).

Finalmente, o terceiro punto da regra 4.3 do MLC 2006 sinala que:

3. Todo membro deberá adoptar unha lexislación e outras medidas que aborden as cuestións 
especificadas no Código, tendo en conta os instrumentos internacionais pertinentes, e estable-
cendo normas sobre a protección da seguridade e a saúde e sobre a prevención de accidentes 
a bordo de buques que enarboren o seu pavillón.

Para o desenvolvemento deste punto, a norma A4.3 establece en primeiro lugar, na 
súa segunda epígrafe, que a lexislación que se ha de adoptar debe incluír, entre outros 
aspectos:

a) a adopción e a aplicación e promoción efectivas de políticas e programas de seguridade e 
saúde no traballo a bordo de buques que enarboren o pavillón do estado membro, incluída 
unha avaliación dos riscos, así como a formación e instrución da xente de mar; [...].
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A adopción, aplicación e promoción efectivas de políticas e programas, así como a 
súa revisión periódica (punto 3 da norma A4.3) requiren dun grupo ou unha comisión 
permanente. Entendemos que tal grupo ou comisión debería estar integrado, maio-
ritariamente, por técnicos e ser liderado polo INSHT, aínda que del tamén deberían 
formar parte, como colaboradores, representantes da patronal (entre eles da Asocia-
ción de Navieiros Españois, ANAVE), representantes dos traballadores (sindicatos), 
representantes dos servizos de prevención propios e alleos, persoal investigador (das 
universidades e escolas de náutica) e inspectores de fomento, de traballo e do ISM. 
Igualmente, podería considerarse a colaboración de asociacións profesionais como 
os colexios oficiais da mariña mercante ou de enxeñeiros navais, sociedades de cla-
sificación, clubs de protección e indemnización (P&I) e institutos como o Instituto 
Marítimo Español, o propio Instituto Universitario de Estudos Marítimos da Univer-
sidade da Coruña etc.

Así mesmo, este grupo ou comisión debería «abordar todas as cuestións relativas á 
prevención de accidentes de traballo, lesións e enfermidades profesionais que sexan 
aplicables ao traballo da xente de mar e, en particular, os relacionados co emprego 
marítimo», de acordo coa xa tratada letra a) do segundo punto da norma A4.3. Co fin 
de acometer este labor, cumpriría elaborar un mapa de riscos para o sector do transporte 
marítimo. Podería articularse de forma similar ao portal temático que o INSHT ten na 
súa páxina web para o sector marítimo-pesqueiro.

A avaliación dos riscos xa era obrigatoria desde a entrada en vigor da Lei 31/1995. 
Segundo os datos da Subdirección Xeral de Estatística do Ministerio de Emprego, case 
vinte anos despois, en 2013, no 25,2% dos casos de accidentados con baixa no transporte 
marítimo non existía ningunha avaliación de riscos (media nacional, 30,7%)2. Tendo 
en conta os casos de accidente en que a empresa non contaba cunha organización pre-
ventiva, 0,9% no transporte marítimo (media nacional, 2,1%), resulta que nun 24,3% 
(media nacional, 28,6%) os accidentes puideron ocorrer en empresas con organización 
preventiva mais sen avaliación de riscos. Se consideramos a alta porcentaxe de acci-
dentes ocorridos en empresas que contrataron un servizo de prevención alleo, 74,5% 

2 Datos obtidos a partir das táboas estatísticas con resultados detallados sobre accidentes de traballo que a 
Subdirección Xeral de Estatística do Ministerio de Emprego e Seguridade Social pon ao dispor do público 
no seguinte enderezo web: <http://www.empleo.gob.es/estadisticas/eat/welcome.htm>. En concreto fala-
mos da táboa A.13.2, sobre accidentes con baixa na xornada de traballo segundo a organización preventiva 
da empresa e a avaliación de riscos sobre o posto de traballo, por sector e división de actividade (epígrafe 
A, que trata dos accidentes con baixa na xornada de traballo).
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(media nacional, 67,9%), habería que considerar a responsabilidade dos devanditos 
servizos de prevención.

Canto á formación e a instrución da xente de mar, habería que considerar aquela especí-
fica en seguridade e saúde laboral. Por unha banda, teriamos a recibida nos respectivos 
estudos profesionais, a respecto da cal cabe dicirmos que aínda que existe normativa 
que a recolle (Convenio STCW), a realidade é que a gran maioría dos futuros mandos 
non recibe un ensino suficiente nesta materia. Pola outra banda, teriamos a formación 
mínima en seguridade e saúde laboral que deberían ter os profesionais de a bordo, cuxa 
responsabilidade recae nos armadores como empresarios (artigo 19 da Lei 31/1995). 
Este último extremo estaría máis relacionado coa formación a bordo, a familiarización 
coas tarefas no posto de traballo, que coa formación regulada. Tendo en conta que as 
campañas de traballo no mar adoitan ser de catro meses, en 2013 a primeira campaña 
reunía o 38,9% dos accidentes con baixa no transporte marítimo, mentres que a media 
nacional do resto de actividades era dun 21,1%, de acordo cos datos da Subdirección 
Xeral de Estatística do Ministerio de Emprego español3.

Canto á formación regulada (o curso básico de prevención de riscos laborais), o anexo 
IV do Real decreto 39/1997, do 17 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento dos 
servizos de prevención, establece dúas cargas lectivas, de 50 e de 30 horas, dependendo 
de se a actividade laboral é mencionada ou non no seu anexo I, referido ás actividades 
consideradas como perigosas. A este respecto debemos sinalar que, inexplicablemente, 
o sector marítimo non está incluído entre aqueles en que se realizan actividades peri-
gosas, malia os datos de sinistralidade. Como proba de tal incongruencia, presentamos 
un cadro comparativo relativo a 2013 entre o sector marítimo e o sector da construción, 
tradicionalmente considerado como perigoso e si comprendido no devandito anexo I, 
facendo especial mención non ao número de accidentes, senón á gravidade das lesións. 
Antes, vexamos a duración media das baixas en días no ano 2013, de acordo cos datos 
da Subdirección Xeral de Estatística (Ministerio de Emprego e Seguridade Social)4, 
en varios sectores:

3 A fonte é a mesma que no caso anterior, só que neste caso os datos obtivéronse a partir da táboa A.10.2, 
sobre accidentes con baixa na xornada de traballo segundo a antigüidade no posto, por sector e división de 
actividade (epígrafe A, que trata dos accidentes con baixa na xornada de traballo).
4 Ídem. Neste caso servímonos da táboa I.6.1, sobre a duración media das baixas de accidentes na xornada 
de traballo segundo o sexo, por sector e división de actividade (epígrafe I, relativa aos índices de accidentes 
na xornada de traballo con baixa).
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a) Media nacional: 29,8
b) Construción: 32,4
c) Pesca e acuicultura: 46,2
c) Transporte marítimo: 45,2

Como pode apreciarse, no sector marítimo a duración media das baixas é, practicamente, 
un 50% máis que na construción.

Cadro de gravidade das lesións (ano 2013)

Fonte: Subdirección Xeral de Estatística (Ministerio de Emprego e Seguridade Social)5

Como pode observarse, as diferenzas entre o sector marítimo e o resto aumentan con-
forme aumenta a gravidade das lesións, duplicando a porcentaxe de accidentes graves 
e triplicando a porcentaxe de accidentes mortais do sector da construción.

Ademais habería que ter en conta que no transporte marítimo só se recollen os datos 
dos buques españois abandeirados en España, sen que haxa constancia daqueles per-
tencentes aos buques españois con bandeiras de conveniencia e, previsiblemente, con 
peores condicións de traballo (de acordo coa ANAVE, con data do 1 de xaneiro de 
2016 a frota con bandeira española estaba formada con cento catorce buques, mentres 
que a frota con bandeira de conveniencia controlada por armadores españois contaba 
con douscentos nove buques).

En segundo lugar, a norma A4.3 establece na súa segunda epígrafe que a lexislación 
que se ha de adoptar debe incluír:

 Leves Graves Mortais
Media nacional 99,0% 0,84% 0,11%
Construción 98,7% 1,16% 0,14%
Pesca e acuicultura 96,5% 3,04% 0,44%
Transporte marítimo 97,4% 2,08% 0,46%

5 Datos obtidos a partir das táboas estatísticas cos resultados principais sobre accidentes de traballo que a 
Subdirección Xeral de Estatística do Ministerio de Emprego e Seguridade Social pon ao dispor do público 
no seguinte enderezo web: <http://www.empleo.gob.es/estadisticas/eat/welcome.htm>. En concreto fala-
mos da táboa A.1.2, sobre accidentes de traballo con baixa, segundo a súa gravidade, por sector e división 
de actividade.
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b) precaucións razoables para previr os accidentes do traballo, as lesións e as enfermidades 

profesionais a bordo dos buques, con inclusión de medidas para reducir e previr o risco de 

exposición a niveis prexudiciais de factores ambientais e de substancias químicas, así como ao 

risco de lesións ou doenzas que poidan derivarse do uso do equipo e da maquinaria a bordo 

de buques; [...].

En primeiro lugar temos que facer fincapé en que a filosofía do MLC 2006, neste apar-
tado, é velar pola seguridade e a saúde da xente de mar. Por tanto, debemos considerar 
as enfermidades como unha perda da saúde e, daquela, incluír tanto as enfermidades 
profesionais propiamente ditas (Real decreto 1299/2006) como aquelas derivadas do 
traballo en concreto. Aínda que teñen un tratamento diferenciado administrativamente, 
é obvio que en ambos os casos se produce unha perda da saúde dos traballadores e que 
se trata de doenzas relacionadas cunha actividade laboral concreta.

No tocante á exposición a niveis prexudiciais de factores ambientais, principalmente 
cómpre considerarmos os seguintes:

a) As condicións termohigrométricas: humidade, frío e calor. Aínda que a primeira vai 
estar presente en alto grao en todo momento, tanto o frío como a calor dependerán da 
área xeográfica e da estación do ano en que se navegue ou pesque, e poden sen dúbida 
atinxir valores perigosos para a saúde.
b) As radiacións, en especial, as radiacións solares. Malia non afectaren da mesma 
maneira a todos os tripulantes (os mariñeiros pasan a súa xornada laboral á intemperie; 
os oficiais da ponte deben vixiar a superficie do mar, onde se reflicten os raios do sol, 
durante a garda de día), no longo prazo si poden ocasionar enfermidades de pel e ollos 
(é ben coñecido o aumento da incidencia do cancro de pel entre os mariñeiros que 
pescan nas Malvinas debido ao buraco da capa de ozono nesa zona).
c) As vibracións, en particular as de corpo enteiro. As súas consecuencias para a saúde 
ao longo da vida dos mariños non están estudadas (aínda que se recoñecen lumbalxias 
e lesións da columna vertebral). Sen dúbida, é un problema complexo, tal e como 
recoñecen a Directiva 2002/44/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 25 de 
xuño de 2002, e a súa transposición ao dereito español no Real decreto 1311/2005, 
que, verbo da exposición dos traballadores ás vibracións, establecen excepcións para 
o sector da navegación marítima e admiten a imposibilidade técnica de respectar os 
valores límite. Canto á avaliación de riscos, os empresarios deberán prestarlles unha 
particular atención á duración da exposición, o frío e a humidade presentes no ambiente, 

JuLio Louro rodríGuez e rosA-MAry de LA cAMPA PorteLA

anuario Da FacultaDe De ciencias Do traballo 7, 2016, pp. 81-104



93

así como á «prolongación da exposición das vibracións transmitidas ao corpo enteiro 
despois do horario de traballo».
d) O ruído, que no longo prazo talvez sexa o principal risco físico da xente de mar, 
alén de supoñer un problema de seguridade tanto para os traballadores como para os 
propios buques. Tal e como sinala a Resolución da OMI A.468(XII), do 19 de novem-
bro de 1981, Código sobre niveis de ruído a bordo dos buques, «o ruído dificulta a 
concentración e a comunicación, pode anular outros sons relacionados coa seguridade 
como as alarmas, impide un descanso adecuado e favorece a aparición da fatiga etc.».

Do mesmo xeito que as vibracións, o problema do ruído a bordo dos buques ten unha 
importante compoñente de tipo técnico-científico. Tradicionalmente este sector estivo 
excluído da normativa sobre o ruído que se aplica ao resto de actividades laborais, 
tanto internacional (Convenio 155 da OIT e directivas comunitarias) como nacional. 
En teoría, a primeira regulación nacional sobre os niveis de ruído a bordo dos buques 
entrou en vigor o 15 de febreiro de 2011. Dicimos en teoría porque España se acolleu 
durante oito anos ao período de transición que dispón a Directiva 2003/10/CE, mais 
non realizou ningunha acción para cambiar as cousas. Simplemente, entrou en vigor.

Algo máis esperanzadora é a transposición ao dereito español, o 26 de marzo de 2015, 
da Resolución do Comité de Seguridade Marítima MSC.337(91), do 30 de novembro de 
2012, sobre a adopción do Código sobre niveis de ruído a bordo dos buques da OMI. E 
neste caso dicimos que é algo máis esperanzadora porque os niveis de ruído establecidos 
son, polo xeral, esaxeradamente altos. Por poñer un exemplo, nos dormitorios acéptase 
un nivel de ruído de 60 dB(A), mentres que a Unión Europea (UE) e a Organización 
Mundial da Saúde (OMS) constatan que as perturbacións do sono comezan con niveis 
de ruído de 30 dB(A), e que a partir dos 40 dB(A) non se garante un sono reparador. 
En todo caso, esta resolución da OMI ofrece unha valiosa información sobre como 
combater o ruído a bordo.

Igual que coas vibracións, á hora de avaliar o ruído, os empresarios teñen que lles 
prestar unha particular atención á duración da exposición, a interacción con substancias 
ototóxicas relacionadas coas tarefas do posto e a prolongación da exposición ao ruído 
despois do horario de traballo, todos os efectos indirectos para a saúde e a seguridade 
dos traballadores derivados da interacción entre o ruído e os sinais acústicos de alarma 
ou outros sons a que deba atenderse para reducir o risco de accidentes; e sobre todo, 
no noso caso, a interacción entre o ruído e as vibracións. Por último, e como problema 
engadido para os mariños, coñécese a capacidade do oído humano de recuperación nos 
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períodos en que non está sometido a niveis de ruído de consideración. Estes períodos 
de descanso non o son tales para os mariños, ao continuaren no centro de traballo unha 
vez finalizada a súa xornada laboral.

En terceiro lugar, a norma A4.3 establece na súa segunda epígrafe que a lexislación 
que se ha de adoptar debe incluír:

c) programas a bordo para a prevención de accidentes do traballo, lesións e enfermidades pro-
fesionais e para lograr unha mellora continua da protección da seguridade e a saúde no traballo, 
en que participen representantes da xente de mar e todas as demais persoas interesadas na 
súa aplicación, tomando en conta as medidas preventivas, que inclúen o control de enxeñaría 
e de deseño, a substitución das tarefas colectivas tanto como as individuais por procesos e 
procedementos, e a utilización do equipo de protección persoal, [...].

Os programas a bordo para lograr unha mellora continua en que participen represen-
tantes da xente de mar e todas as demais persoas interesadas cumpriría que partisen do 
grupo permanente. Estes programas poderían ser xerais, de aplicación á maioría dos 
buques, e sectoriais, en que interveñan os afectados: buques de pasaxe, carga xeral, 
buques tanque, portacontedores etc.

En cuarto lugar, a norma A4.3 establece na súa segunda epígrafe que a lexislación que 
se ha de adoptar debe incluír:

d) requisitos para inspeccionar, notificar e corrixir as condicións inseguras e para investigar e 
notificar os accidentes do traballo a bordo.

Os devanditos requisitos tamén debería establecelos o grupo permanente. Pola súa 
vez, as navieiras terían que contar cun procedemento no seu SXS, capítulo 7, para a 
inspección de seguridade das condicións de traballo; a notificación interna e as medidas 
preventivas ou correctoras deberían levarse a cabo a través do capítulo 9, sobre informes 
e análises dos casos de incumprimento, accidentes e acontecementos potencialmente 
perigosos; e, por último, para a investigación de accidentes existirá un procedemento 
no capítulo 8, relativo á preparación para emerxencias, para lles dar resposta ás seguin-
tes preguntas: que hai que investigar?, por que investigar?, quen investigará?, como 
investigar?, cando debe comezar a investigación?

Sobre esta última interrogante, os textos especializados coinciden en que a toma de 
datos, as entrevistas das testemuñas etc. deben comezar canto antes. Dado o lugar en 
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que nos atopamos, o buque, será o persoal de a bordo o que deba iniciar tal investiga-
ción, polo que debe existir formación específica a bordo dos buques. Porén, á escasa 
formación en metodoloxía da investigación dos profesionais da prevención de riscos 
laborais xa facía alusión o Informe Durán (Durán López, 2001).

De por parte, a norma A4.3 establece na súa quinta epígrafe que a autoridade laboral 
debe asegurar que:

a) os accidentes do traballo e as lesións e doenzas profesionais sexan notificados de maneira 
axeitada tendo en conta a orientación proporcionada pola Organización Internacional do 
Traballo a respecto da notificación e o rexistro dos accidentes do traballo e enfermidades 
profesionais; [...].

É unha realidade que a gran maioría dos accidentes sen baixa e con baixas leves que 
suceden durante a navegación non se notifican e, por tanto, non pasan a formar parte 
das estatísticas oficiais. Para facérmonos unha idea da súa cuantificación, a seguir 
expóñense os resultados dun estudo (Louro Rodríguez e Fraguela Formoso, 2007) 
sobre o caso de dous buques reais. No primeiro deles, nun período de seis anos e oito 
meses, rexistráronse catorce accidentes, dos cales sete se anotaron con baixa médica 
e sete sen ela. Baseado en datos reais, e polo principio de proporcionalidade, nese 
buque producíronse, a maiores, trinta e dous accidentes sen baixa e catro con baixa. 
No segundo buque, nun período de tres anos rexistráronse catro accidentes, todos sen 
baixa. Os datos finais, e máis próximos á realidade, botarían unha sinistralidade de cinco 
accidentes con baixa (non consta ningún oficialmente) e vinte accidentes sen baixa (o 
quíntuplo dos oficiais). Como pode observarse, a cantidade de accidentes sen notificar é 
abondo considerable como para alterar notablemente as estatísticas oficiais. Estes datos 
supoñen unha maior sinistralidade xeral do sector; un maior índice de incidencia e de 
frecuencia; un menor índice de gravidade, que á súa vez aumentaría coa recualificación 
dos accidentes, e, por último, unha menor duración media das baixas.

Estas probas documentais obtivéronse dos libros de rexistro da administración de 
fármacos a bordo, que, conforme o parágrafo 3 do artigo 3 do Real decreto 258/1999, 
modificado pola Orde PRE/930/2002, deben ter formalizados todos os buque de bandeira 
española. No último apartado destes libros cómpre asentar a causa por que se dispensa 
medicación, isto é, se se debe a un accidente ou unha enfermidade. Esta información 
debería ser aproveitada para as estatísticas oficiais por medio das visitas a bordo dos 
inspectores do ISM, co obxecto de dar cumprimento ao MLC 2006.
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Así mesmo, de acordo coa quinta epígrafe da norma A4.3 a autoridade laboral debe 
asegurarse de que:

b) se compilen, analicen e publiquen estatísticas completas de tales accidentes e doenzas, e, 
cando sexa necesario, de que se lles dea seguimento mediante investigacións sobre as tenden-
cias xerais e sobre os riscos sinalados, [...].

España leva incumprindo este precepto desde o 30 de novembro de 1971, data en que 
ratificou o Convenio sobre a prevención de accidentes (xente de mar) da OIT, C134, 
revisado polo MLC 2006. Os datos estatísticos sobre sinistralidade laboral facilítaos en 
España a Subdirección Xeral de Estatística (SGE), dependente do Ministerio de Empre-
go e Seguridade Social, mais estas estatísticas, en casos especiais, 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 coa Organización das 
Nacións Unidas, en concreto coa OIT.

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 acci-
dentes de traballo e enfermidades profesionais (PAT) en vigor desde 2003. A falta de 
cumprimento radica na forma de presentalos, que limita a súa análise ao non achegar 
a causa pola que se producen, que ten que ser obtida na investigación dos accidentes. 
Os datos que se facilitan son datos acerca de variables como forma, lugar, sexo, grupo 
de idade etc. que se presentan por medio de cento catro táboas das cales só trece teñen 
un interese preventivo cando se trata de analizar a sinistralidade laboral pola variable 
división de actividade, como o transporte marítimo. Non se trata dunha precariedade nos 
datos, como dixemos, senón no xeito de presentalos, xa que os novos PAT están dese-
ñados para recoller unha moi valiosa información, mais a súa presentación é xenérica.

No entanto, para lles dar pleno cumprimento ao Convenio 134 da OIT (artigo 2.1: «A 
autoridade competente de cada país marítimo deberá adoptar as medidas necesarias 
para que os accidentes de traballo se notifiquen e estuden en forma apropiada, así como 
para asegurar a compilación e análise de estatísticas detalladas de tales accidentes»; 
artigo 2.3: «As estatísticas deberán rexistrar o número, a natureza, as causas e os 
efectos dos accidentes de traballo, e indicar claramente en que parte do buque –por 
exemplo: ponte, máquinas ou locais de servizos xerais– e en que lugar –por exemplo, 
no mar ou en porto– ocorre o accidente») e ao MLC 2006, faise obvio que o tratamento 
estatístico deste sector ha de ser diferente ao do resto de actividades laborais, mesmo 
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se debería establecer un parte de accidentes específico para o sector marítimo, como 
se fai noutros países.

Cabe engadirmos que, aínda sendo loable o traballo da Comisión Permanente de 
Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM), máis dedicada á inves-
tigación de sinistros marítimos, entendemos que para a investigación de accidentes e 
enfermidades laborais, así como para lles dar cumprimento ao Convenio 134 da OIT 
e ao MLC 2006, esta comisión non reúne o perfil idóneo, que si reuniría un grupo ou 
comisión permanente liderado polo INSHT.

3. Pauta B4.3: protección da seguridade e a saúde e prevención de accidentes

Dentro da pauta B.4.3, relativa á protección da seguridade e a saúde e a prevención de 
accidentes, para o caso que nos ocupa correspóndenos examinar as seguintes subpautas:

a) A pauta B4.3.1, de disposicións sobre accidentes do traballo e lesións e enfermidades 
profesionais, en que con bo criterio se expoñen as fontes de perigo a que está sometida 
a xente de mar, que serven de guía para identificar os riscos a bordo á hora de avalialos. 
A consideración do acoso, que se botaba en falta, quedou liquidada en xuño de 2016 
coa emenda que se aprobou desta pauta. Establécense, así mesmo, os principios de 
prevención xa recollidos no artigo 15 da Lei 31/1995.
b) As pautas B4.3.2 e B4.3.3, respectivamente sobre a exposición ao ruído e ás vi-
bracións, sen dúbida dous dos principais problemas da saúde laboral da xente de mar 
e dous dos principais problemas dese tempo extralaboral en que os mariños deben 
permanecer a bordo. Xa vimos que na avaliación dos riscos destes dous contaminantes 
físicos cómpre ter en conta a continuidade dos seus efectos nas horas de esparexe-
mento e descanso.
Aínda que as medidas para combater o ruído e as vibracións a bordo pertencen ao campo 
das solucións técnicas (deseño dos aloxamentos, illamento, mantemento das instalacións 
etc.), as súas consecuencias requiren estudos médicos. A este respecto, hai que ter en 
conta que, en condicións normais, os niveis limiar e límite destes contaminantes están 
previstos para unha exposición laboral de 8 horas diarias, seguidas de 16 horas dun 
descanso que non se dá a bordo, pois, en maior ou menor medida, séguese exposto 24 
horas tras 24 horas, e así durante catro meses.
Ademais, habería que ter en conta as interaccións non só entre o ruído e as vibra-
cións, senón tamén destes elementos con outras variables como poden ser os axentes 
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ototóxicos, os factores persoais dos traballadores ou os medicamentos. E, a maiores, 
cumpriría seguir de preto os estudos que está a levar a cabo a OMS acerca da relación 
entre o ruído e a cardiopatía isquémica (OMS, 2011), máxime de se reparar nos datos 
estatísticos sobre patoloxías non traumáticas, principalmente infartos, entre os mari-
ños. Nun estudo efectuado entre 1999 e 2003 (Louro Rodríguez e Fraguela Formoso, 
2007) a porcentaxe de patoloxías non traumáticas con resultado de morte no transporte 
marítimo multiplicaba por catro a media nacional; nun estudo similar realizado entre 
2006 e 2010 (Louro Rodríguez, 2012), multiplicábaa por cinco.
c) A pauta B4.3.5, relativa á notificación e compilación de estatísticas, e a pauta B4.3.6. 
sobre a investigacións. No noso caso, a Administración española debería encargarse 
da notificación e da compilación das estatísticas, e deixarlles aos seus colaboradores a 
tarefa das investigacións. Conta cuns técnicos no INSHT magnificamente formados, 
cuxa falta de especialización no transporte non é unha cuestión irresoluble, como de-
mostra a formación de equipos de traballo especializados no sector marítimo-pesqueiro.
Por outra banda, a Administración española dispón nas universidades de numerosa 
man de obra que estaría encantada de colaborar coas devanditas investigacións, tan só 
necesitamos datos, os datos que se comprometeu a publicar coa ratificación dos conve-
nios 134 e MLC 2006, e ganas de traballar en equipo, algo que, timidamente, comeza 
a facer a Administración española. Esta liña de cooperación e traballo en equipo é a 
que propón a pauta B4.3.11, sobre cooperación internacional.
d) E as pautas B4.3.7, sobre programas nacionais de protección e de prevención; B4.3.8, 
referente aos contidos dos programas de protección e de prevención; B4.3.9, relativa 
á formación para a protección da seguridade e a saúde no traballo e a prevención de 
accidentes de traballo; e B4.3.10, concernente á educación dos mozos mariños en 
materia de seguridade e saúde. Todas elas deberían ser tarefa do grupo ou comisión 
permanente de que falamos e os seus colaboradores.

4. Condicións de vida

Como notamos antes, as condicións de vida a bordo non son máis que unha conti-
nuación das laborais, por o lugar de vivenda estar situado dentro do lugar de traballo. 
Condicións laborais como os espazos, o ruído ou as vibracións son similares nesas 16 
horas ao día de esparexemento, lecer e descanso que seguen ás 8 horas da xornada. 
Así o recoñece o propio MLC 2006 no seu título 3, norma A3.1, aloxamento e servizos 
de esparexemento, punto 4, ao establecer que a autoridade competente de cada esta-
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do membro deberá velar en particular pola aplicación dos requisitos deste convenio 
en relación co ruído e as vibracións. No que incumbe aos requisitos xerais sobre os 
espazos de aloxamento, na letra h) do punto 6 da mesma norma, o MLC 2006 dispón 
que os espazos de aloxamento e as instalacións de esparexemento e de fonda deberán 
cumprir os requisitos e as disposicións relativas á protección da seguridade e a saúde 
e prevención de accidentes, «no tocante á prevención dos riscos de exposición a niveis 
perigosos de ruído e de vibracións». Xa na letra b) do devandito punto se establecía 
que «os espazos de aloxamento deberán estar adecuadamente illados».

Sen dúbida, unha mellora das condicións de traballo repercute nunha mellora das 
condicións de vida a bordo.

5. Conclusións

Para poder cumprir cos compromisos adquiridos tras a ratificación do MLC 2006, a 
Administración española debe crear un ente específico dedicado ao transporte marítimo 
e liderado por un grupo permanente. As súas funcións serían estas:

a) Asegurarse de que a contorna de traballo da xente de mar a bordo dos buques propicie 
a súa seguranza e a protección da súa saúde.
b) Elaborar e promulgar orientacións nacionais para a xestión da seguridade e a saúde 
no traballo a bordo dos buques que enarboren o pavillón español.
c) Adoptar unha lexislación e outras medidas que aborden as cuestións especificadas 
no Código do MLC 2006, co obxecto de establecer normas sobre a protección da segu-
ridade e a saúde e sobre a prevención de accidentes a bordo de buques que enarboren 
o pavillón español.
d) Adoptar, aplicar e promover de xeito efectivo políticas e programas de seguridade 
e saúde no traballo a bordo de buques que enarboren o pavillón español, que atinxan 
tanto unha avaliación dos riscos como a formación e instrución da xente de mar.
e) Establecer medidas para reducir e previr o risco de exposición a niveis prexudiciais 
de factores ambientais e de substancias químicas, así como o risco de lesións ou doenzas 
que poidan derivarse do uso do equipo e da maquinaria a bordo de buques.
f) Abordar todas as cuestións relativas á prevención de accidentes de traballo, lesións 
e enfermidades profesionais que sexan aplicables ao traballo da xente de mar, en par-
ticular as relacionadas co emprego marítimo.

o conVenio sobre o trAbALLo MArítiMo 2006 (MLc 2006) dA orGAnizAción internAcionAL do trAbALLo. 
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g) Examinar periodicamente as normas pertinentes de xeito conxunto cos representantes 
das organizacións de armadores e de xente de mar, e, de ser necesario, revisalas para 
ter en conta a evolución da tecnoloxía e das investigacións.
h) Asegurarse de que os accidentes do traballo e as lesións e doenzas profesionais se-
xan notificados de maneira axeitada; que se compilen, analicen e publiquen estatísticas 
completas de tales accidentes e enfermidades; e, cando for necesario, que se lles dea 
seguimento mediante investigacións sobre as tendencias xerais e sobre os riscos sinalados.
i) Colaborar coas organizacións de armadores e de xente de mar para adoptar medidas 
destinadas a lles fornecer información aos mariños acerca de riscos particulares a bor-
do, por exemplo, por medios tales como avisos oficiais que conteñan as instrucións 
pertinentes.
j) Esixir que os armadores que procedan a unha avaliación dos riscos no tocante á xes-
tión da seguridade e a saúde no traballo, consulten a información estatística apropiada 
dos seus buques e as estatísticas xerais proporcionadas pola autoridade competente.

O portal temático dedicado ao sector marítimo-pesqueiro no sitio web do INSHT é un 
bo exemplo para seguir.

Canto á formación en prevención de riscos laborais dos traballadores, e dado o pecu-
liar ámbito de traballo da xente de mar (riscos específicos do sector e, principalmente, 
dificultade para o asesoramento por parte dos servizos de prevención alleos), aínda que 
se pode considerar como suficiente o curso básico de 30 horas previsto na epígrafe a) 
do anexo IV do Real decreto 39/1997, sería desexable a aplicación do modelo b) de 
50 horas (actividades laborais incluídas no anexo I por ser consideradas actividades 
con risco). A inclusión do sector marítimo no devandito anexo I non só faría xustiza co 
sector, senón que suporía unha maior formación das tripulacións e un maior control por 
parte da Administración, en xeral, e das autoridades laborais, en particular (auditorías 
máis frecuentes, inspeccións etc.). Todo iso sen causar trastorno no actual sistema de 
organización das actividades preventivas das navieiras españolas, acollidas, maioritaria-
mente, á modalidade de servizo de prevención alleo (o 74,5% dos armadores españois 
escolleu esta opción en 20136).

6 Datos obtidos a partir das táboas estatísticas con resultados detallados sobre accidentes de traballo que a 
Subdirección Xeral de Estatística do Ministerio de Emprego e Seguridade Social pon ao dispor do público 
no seguinte enderezo web: <http://www.empleo.gob.es/estadisticas/eat/welcome.htm>. En concreto fala-
mos da táboa A.13.2, sobre accidentes con baixa na xornada de traballo segundo a organización preventiva 
da empresa e a avaliación de riscos sobre o posto de traballo, por sector e división de actividade (epígrafe 
A, que trata dos accidentes con baixa na xornada de traballo).
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O exposto é válido, como se comentou, para as tripulacións. Con todo, os mandos de 
a bordo deberían contar cunha formación en seguridade e saúde laboral máis elevada 
e que hoxe non se recolle na formación académica que reciben nas escolas e faculta-
des de náutica españolas. Este maior nivel formativo faise necesario para adquirir as 
competencias demandadas por este convenio, que son as seguintes:

a) Inspeccionar, notificar e corrixir as condicións inseguras e investigar e notificar os 
accidentes de traballo a bordo.
b) Cumprir as normas aplicables e os programas e políticas en materia de seguridade 
e saúde no traballo a bordo dos buques, prestando especial atención á seguridade e a 
saúde da xente de mar menor de 18 anos.
c) Deberes dos capitáns e/ou das persoas por eles designadas para asumiren responsabi-
lidades concretas no tocante á aplicación e o cumprimento das políticas e os programas 
de seguridade e saúde no traballo a bordo dos buques.
d) Atribucións dos membros da tripulación do buque que foron designados ou elixidos 
como representantes encargados das cuestións de seguridade para os efectos da súa 
participación nas reunións do comité de seguridade do buque.
e) A xente de mar que traballa a bordo recibirá información acerca de riscos particu-
lares a bordo, por exemplo, por medios tales como avisos oficiais que conteñan as 
instrucións pertinentes.

Esta formación regulada debe ir acompañada da formación preceptiva que os arma-
dores españois terán que lles impartir aos seus traballadores en virtude do artigo 19 
da Lei 31/1995, en especial, no tocante á familiarización coas tarefas do seu posto de 
traballo a bordo.
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Resumo

O naval e marítimo-pesqueiro é un dos ámbitos económicos máis importantes, en particular en 
Galicia, onde, dadas as dimensións deste sector, un bo número de traballadores desenvolve a 
súa actividade. En moitos aspectos, no devandito ámbito rexe a aplicación de regras especiais 
fronte ás comúns do dereito laboral e da Seguridade Social, que comunmente son obxecto de 
estudo específico en diversos manuais doutrinais e mesmo plans de estudo. Neste artigo pre-
téndese ofrecer unha visión xeral do sector desde o punto de vista xurídico para facilitar unha 
aproximación –en grandes liñas– a esta materia desde a perspectiva da Seguridade Social.

Palabras chave: dereito marítimo, prestacións, traballadores do mar, Seguridade Social.

Abstract

The naval and the maritime-fishing sectors are some of the most important ones, particularly in 
Galicia, where a great number of workers carry out their activities due to the size of the sector. 
This sector is regulated by many specific rules that differ in many aspects from common labour 
law and Social Security norms. Those rules are frequently subject to specific study in many 
doctrinal manuals and even universities study plans. This article seeks to provide a general 
overview of the sector from a legal point of view in order to facilitate a broad approach to this 
matter under the perspective of Social Security.

Keywords: Maritime Law, Benefits, Seaworkers, Social Security.
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I. Visión sobre o ámbito naval e marítimo-pesqueiro

1. É un dato innegable que a nosa comunidade autónoma está tradicionalmente vincu-
lada ao mar. O sector marítimo –no máis amplo sentido do termo– foi e seguirá a ser 
un dos piares fundamentais da economía galega. Como ben se resalta na exposición de 
motivos da Lei 5/2010, do 23 de xuño, de fomento do sector naval de Galicia1:

O sector marítimo está constituído polas compañías navieiras que prestan servizos de transporte 
marítimo, polos armadores de pesca e polas súas industrias de procesamento e manipulación 
de peixe, pola industria da construción, transformación e reparación naval de barcos e unidades 
offshore, polos equipos e servizos portuarios, pola industria da construción de embarcacións 
deportivas, de lecer e de competición e pola industria auxiliar dedicada á fabricación de bens de 
equipo, compoñentes, conxuntos e servizos demandados polas compañías navieiras, armadores 
de pesca, estaleiros, portos, cultivos e explotacións pesqueiras e polas empresas de acuicultura. 
É un sector fundamental que determinou historicamente a evolución da economía galega. Foi 
a orixe dos focos máis importantes da súa actividade industrial, e segue a ser determinante 
para o mantemento das poboacións costeiras e para o desenvolvemento das áreas urbanas 
máis importantes e desenvolvidas do país.

Por esta mesma razón e dadas as dimensións deste sector2, un bo número de traba-
lladores da nosa comunidade3 desenvolve a súa actividade neste ámbito, que como é 
sabido comporta en moitos aspectos a aplicación de regras especiais fronte ás comúns 
do dereito laboral e da Seguridade Social. As devanditas regras especiais comunmen-
te son obxecto de estudo específico en moitos manuais doutrinais e incluso plans de 
estudo, baixo a denominación de «dereito marítimo laboral», «relacións laborais no 
ámbito naval e marítimo-pesqueiro»4, «réxime especial dos traballadores mar» ou ter-

1 Publicada no DOG n.º 126, do 5 de xullo de 2010, e tamén no BOE n.º 174, do 19 de xullo de 2010.
2 Tales dimensións reflíctense nas estatísticas elaboradas polo Instituto Galego de Estatística (http://www.
ige.eu). Así, pode comprobarse, por exemplo, que en 2014 a pesca total nos portos de Galicia ascendeu 
a 240 806 toneladas, mentres que o total de España foi de 460 511 toneladas. Noutras palabras, a pesca 
galega supuxo o 52,23% do total de capturas de todo o sector en España neste ano.
3 Segundo os datos do Instituto Galego de Estatítica (http://www.ige.eu) dedícanse a este sector 181 000 
persoas, sen incluír o naval.
4 Como simple mostra pode citarse a denominación que recibe unha das materias do grao en Relacións 
Laborais e Recursos Humanos da Facultade de Ciencias do Traballo da Universidade da Coruña, prevista 
como optativa para o alumnado de terceiro-cuarto curso: Relacións Laborais no Ámbito Naval e Maríti-
mo-Pesqueiro. A guía docente desta materia está dispoñible no enderezo web <https://goo.gl/YVF7af>.
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mos similares, comprensivos tamén en moitos casos do réxime especial da Seguridade 
Social5 tan necesariamente conectado a aquel na dimensión real de calquera traballador 
e que encontra a súa xustificación –como logo se verá– nas peculiares características 
do traballo no mar. 

2. O principal escollo para a conformación ou descrición desta materia ou deste réxi-
me xurídico (aínda que non o é en sentido propio) é a delimitación do seu ámbito, 
que obrigatoriamente cómpre efectuar dunha maneira un tanto xenérica e partindo da 
consideración de que moitas das súas regras particulares non son extensibles de forma 
necesaria a todo o colectivo de traballadores do sector. Por exemplo, os traballadores 
do sector naval ou, máis precisamente, da construción naval quedan fóra da aplicación 
de moitas destas particularidades (tanto laborais en sentido estrito como da Seguridade 
Social6), mentres hai outros que se ven afectados polas singularidades do réxime especial 
da Seguridade Social, mais non polas estritamente laborais e á inversa.

Neste ámbito podería recollerse o exemplo das persoas traballadoras que desenvolven 
actividades de carácter administrativo, técnico e subalterno en empresas marítimo-pes-
queiras, cando as súas tarefas teñan lugar de xeito exclusivo no ámbito portuario e con 
independencia do carácter estatal ou autonómico do porto, que si estarán incluídas no 
réxime especial do mar, mais sendo administrativas, contables etc. dunha empresa ma-
rítima non terán maiores especialidades laborais que as que poida ofrecer o convenio 
colectivo. Ou, noutro caso, pénsese nas persoas que vaian incorporarse a un traballo 
no sector marítimo-pesqueiro para o que se esixa pasar un recoñecemento médico de 
embarque marítimo ou acreditar unha formación determinada, e aínda non o fixesen. 
De feito, convén lembrarmos que a relación de traballo no mar é considerada unha 

5 Sobre este campo, pode consultarse máis amplamente Vicente PALAcio, A. (2004) El Régimen Especial 
de la Seguridade Social de los Trabajadores del Mar. [s. l.], Aranzadi.
6 O réxime xurídico sería o común, isto é, o previsto polo Estatuto dos traballadores (Real decreto 
lexislativo 2/2015, do 23 de outubro), coas salvidades ou matizacións que poidan introducir os conve-
nios colectivos. Ademais, na nosa comunidade autónoma, debido á súa importancia, aprobouse a Lei 
4/2010, do 23 de xuño, de fomento do sector naval de Galicia, que establece programas específicos de 
fomento do sector naval; e, entre outros moitos, poderían destacarse os seguintes convenios colectivos: 
o IV Convenio colectivo da empresa Navantia, SA, subscrito o 9 de setembro de 2014 e publicado no 
BOE n.º 272, do 10 de novembro de 2014; e o Convenio colectivo de traballo do sector da industria 
siderometalúrxica da provincia da Coruña para os anos 2013-2016, publicado no BOP da Coruña n.º 80, 
do 29 de abril de 2014.
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relación laboral común7, dado que, a diferenza da Lei de relacións laborais de 1976, 
o Estatuto dos traballadores non considera contrato especial o de embarque, sobre o 
que garda, en todo caso, absoluto silencio. No entanto, é evidente que as condicións 
de traballo no mar impoñen esixencias propias en materia de seguridade e saúde, en 
suma, de preservación xeral da vida humana.

Nesta tarefa a doutrina adoita partir, como elemento delimitador, do traballo marítimo 
ou traballo no mar, aínda que tal criterio non pode xulgarse do todo certo, pois moitas 
das súas regras alcanzan o persoal de terra, por exemplo, os estibadores8 ou os antes 
citados administrativos do porto que traballan para empresas marítimo-pesqueiras. 
Ademais, o campo de aplicación das referidas normas en materia da Seguridade Social 
é máis amplo que o das regras estritamente laborais. 

II. As relacións laborais no ámbito naval e marítimo-pesqueiro desde a perspectiva 
da normativa da Seguridade Social

3. Para dar unha primeira visión descritiva deste sector normativo desde unha perspec-
tiva xurídica ampla, hai que partir dunha idea tan xenérica como é a de que trata ou se 
ocupa das especialidades no ámbito laboral e social dos traballadores vinculados ao 
traballo do mar. Fronte ao réxime xeral da Seguridade Social refire as súas principais 
peculiaridades a Lei 47/2015, do 21 de outubro9, reguladora da protección social das 
persoas traballadoras do sector marítimo-pesqueiro10, que veu superar finalmente, con 
algunhas modificacións ou actualizacións, de paso, a dispersión normativa do réxime 
até entón vixente11.

7 Véxanse MercAder uGuinA, J. R. (2006) «El Capitán y la dotación: el lugar de los traballadores en el 
Proyecto de Ley General de Navegación Marítima» Aranzadi Social 17; e MAestre cAsAs, P. (2012) «El 
contrato de trabajo de marinos a bordo de buques mercantes. A propósito de la STJUE de 15 diciembre 2011, 
Jan Voogsgeerd e Navimer SA, As. C-384/10» Cuadernos de Derecho Transnacional 4(2), pp. 322-341.
8 Sobre os estibadores pode consultarse cArriL Vázquez, X. M. (2008) «A propósito de la afiliación de los 
estibadores portuarios a la Seguridad Social y la jurisdicción competente para enjuiciar esta cuestión en 
caso de pleito» Aranzadi Social 53.
9 Publicada no BOE n.º 253, do 22 de outubro de 2015.
10 Unha análise por enriba desta norma pode verse en PresA GArcíA-LóPez, R. e PAnizo robLes, J. A. 
(2015) «Novedades de la Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protección social de las 
personas» Aranzadi Social 1.
11 Cfr. cArriL Vázquez, X. M. (1999) La seguridad social de los trabajadores del mar. Madrid, Civitas, 
p. 45 e ss.
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A propia norma xustifica no seu preámbulo as tradicionais particularidades deste 
sector en razóns vinculadas a unha serie de notas diferenciadoras tales como o espazo 
físico en que se leva a cabo a actividade, a dureza das condicións de vida a bordo, o 
prolongado illamento das tripulacións, o afastamento do fogar familiar, as elevadas 
taxas de morbilidade e sinistralidade etc., así como o carácter estacional do traballo 
e a existencia dunha retribución á parte, xunto a outras moitas entre as que se citan a 
extraterritorialidade do traballo marítimo, a dispersión do colectivo, a estacionalidade 
das campañas, o carácter hostil e imprevisible do medio onde se desenvolve a acti-
vidade etc., as cales, segundo se afirma expresamente, conforman un marco laboral 
en que, xunto ás prestacións da Seguridade Social, se fai precisa a definición e posta 
en marcha de programas específicos, no marco dun modelo de protección do sector 
marítimo-pesqueiro diferenciado por mor do seu carácter específico e integral.

4. No capítulo I do título I, ao delimitar o seu campo de aplicación, a Lei 47/2015 pon 
de manifesto o amplo alcance que para o réxime da Seguridade Social ten –segundo o 
antes exposto– a expresión «traballadores do mar», que atinxe non só a quen desempeña 
as súas funcións no mar, é dicir, a bordo de embarcacións ou buques, senón tamén a 
quen as realizan en terra; ademais, a norma alcanza tanto os traballadores por conta 
allea como os traballadores por conta propia ou autónomos.

Entre os traballadores por conta allea ‒os denominados traballadores dependentes ou 
asalariados, comprendidos no réxime especial da Seguridade Social‒ inclúense, segundo 
se infire do artigo 3, en primeiro lugar, as persoas traballadoras que exerzan unha acti-
vidade marítimo-pesqueira a bordo dunha embarcación, buque ou plataforma (persoal 
de a bordo), xa sexa persoal que figura no rol daquelas como técnico ou tripulante, xa 
sexa as enroladas como persoal de investigación, observadoras de pesca e persoal de 
seguridade. Entre as embarcacións que se menciona para tales efectos non figuran só 
as relacionadas coa mariña mercante ou a pesca, senón tamén embarcacións de tráfico 
interior dos portos ou as deportivas e de recreo, para alén de plataformas fixas ou outras 
instalacións ou artefactos susceptibles de permitiren a exploración ou explotación de 
recursos mariños, sobre o leito do mar, ancorados ou apoiados nel. Isto exclúe, como 
é lóxico, as instalacións dedicadas a outros fins, caso dos oleodutos, gasodutos, cables 
submarinos, emisarios submarinos e calquera outro tipo de tubaxes ou instalacións de 
carácter industrial ou de saneamento.

Un segundo grupo que cómpre citarmos é daqueles traballadores dependentes que, 
realizando o seu traballo no mar –en todo ou en parte–, non forman parte da tripulación 
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dunha embarcación. Entre eles, atópanse os traballadores dedicados á extracción de 
produtos do mar ou á acuicultura, malia que en relación con esta última actividade a 
incorporación é parcial, ao limitarse á desenvolvida na zona marítima e marítimo-te-
rrestre, incluída a acuicultura en area e en lámina de auga, bancos cultivados, parques 
de cultivos, bateas e gaiolas; exclúense expresamente aquelas persoas que presten 
os seus servizos para empresas dedicadas á acuicultura na zona terrestre, como cria-
deiros, granxas mariñas e centros de investigación de cultivos mariños, así como as 
dedicadas á acuicultura en auga doce. Outra categoría encadrable neste apartado é a 
dos mergulladores, xa se dediquen á extracción de recursos mariños, xa se trate de 
mergulladores con titulación profesional en actividades industriais, incluída a docencia 
precisa para obter a devandita titulación; déixanse fóra os mergulladores con titulación 
deportivo-recreativa.

Tamén se inclúen entre os traballadores do mar, para estes efectos, os dedicados a ac-
tividades que poderían considerarse auxiliares das primeiras ‒moitas veces realizadas 
mesmo en terra‒ e relacionadas na súa maioría coa actividade pesqueira e portuaria, 
como as dos redeiros e redeiras, estibadores12 e prácticos, alén dun longo elenco de 
traballadores que levan a cabo funcións de índole administrativa, técnica e de carácter 
subalterno en empresas marítimo-pesqueiras e de estiba portuaria, así como nas enti-
dades de posta a disposición de persoas traballadoras a empresas titulares de licenzas 
do servizo portuario de manipulación de mercadorías, sempre e cando desenvolvan 
a súa actividade exclusivamente no ámbito portuario, con independencia do carácter 
estatal ou autonómico do porto.

12 En relación cos estibadores, a Lei 47/2015 especifica o concepto, precisión importante en canto se re-
colle con independencia da súa inclusión ou non como relación laboral especial. Así, a letra h) do artigo 
3 dispón o seguinte:
Para os efectos do seu encadramento neste réxime especial só se considerarán como estibadores portuarios, con 
independencia da natureza especial ou común da súa relación laboral, aqueles que desenvolvan directamente as activi-
dades de carga, estiba, desestiba, descarga e transbordo de mercadorías, obxecto de tráfico marítimo, que permitan a 
súa transferencia entre buques, ou entre estes e terra ou outros medios de transporte, que integran o servizo portuario 
de manipulación de mercadorías relacionadas no artigo 130 do texto refundido da Lei de portos do Estado e da mariña 
mercante, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2011, do 5 de setembro, e independentemente do carácter estatal 
ou autonómico do porto.

En todo caso, os ditos estibadores portuarios deberán desenvolver as actividades sinaladas no parágrafo anterior como 
persoal dunha empresa titular da correspondente licenza do servizo portuario de manipulación de mercadorías ou de 
autoprestación, así como das entidades de posta á disposición de persoas traballadoras ás ditas empresas.
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Loxicamente, faise mención expresa das persoas traballadoras que desenvolven as 
devanditas actividades ao servizo das tradicionais confrarías de pescadores e as súas 
federacións, das cooperativas do mar, das organizacións sindicais do sector maríti-
mo-pesqueiro e das asociacións de armadores.

5. Con todo, non se trata dunha enumeración pechada, toda vez que a lei deixa aberta a 
futura inclusión neste réxime especial doutros colectivos que, realizando unha actividade 
marítimo-pesqueira, sexan incluídos no réxime especial polo ministerio competente, 
que é arestora o Ministerio de Emprego e Seguridade Social. 

Malia non seren traballadores por conta allea no sentido estrito ou propio do termo, 
equipáranse estes13 aos administradores e conselleiros de sociedades de capital cando o 
desempeño do cargo comporte a realización das funcións de dirección e xerencia, polo 
cal serán retribuídos, ou ben pola súa condición de persoas traballadoras por conta da 
sociedade, sempre que non exerzan o control delas14 (a asimilación faise, neste caso, con 
exclusión da protección por desemprego e do Fondo de Garantía Salarial). Efectúase 
igual asimilación no tocante aos prácticos que para o desenvolvemento da actividade 
se constituísen en empresas titulares de licenza do servizo portuario de practicaxe15. 

En consonancia coa noción ampla de traballador/a que se emprega no réxime da 
Seguridade Social fronte á súa máis estrita acepción xurídico-laboral, compréndense 
tamén no réxime especial da Seguridade Social os traballadores por conta propia ou 
autónomos que se dediquen ás mesmas actividades antes enumeradas, iso si, sempre que 
as realicen, como é lóxico, por conta propia, de forma habitual, persoal e directa, fóra 
do ámbito de dirección e organización doutra persoa e a título lucrativo16. No mesmo 

13 Véxase o artigo 5 da Lei 47/2015.
14 O artigo 5 citado delimita o alcance dese control por remisión aos termos establecidos no apartado 1 da 
disposición adicional vixésimo sétima do texto refundido da Lei xeral da Seguridade Social.
15 Non obstante, en relación cos prácticos, o artigo 5 matiza que as devanditas entidades «terán a 
consideración de empresarios para os efectos deste réxime especial respecto dos prácticos de porto incluí-
dos nelas e do resto do persoal ao seu servizo».
16 O artigo 4 da Lei 47/2015 menciona novamente (ao igual que o artigo 3, relativo aos traballadores por 
conta allea) as seguintes actividades:
a) Actividades marítimo-pesqueiras a bordo das embarcacións ou buques que se relacionan a continuación; tales 
persoas traballadoras ou armadores figurarán nos seus roles como técnicos ou tripulantes:

1.º De mariña mercante.

2.º De pesca marítima en calquera das súas modalidades.
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grupo inclúense os familiares colaboradores do/a traballador/a por conta propia, con-
sideración de que non goza calquera familiar, senón tan só o cónxuxe e os parentes por 
consanguinidade ou afinidade até o segundo grao inclusive dun traballador por conta 
propia dos antes mencionados, que ademais traballen con aquel nas súas explotacións 
de forma habitual, convivan co cabeza de familia e dependan economicamente del, 
salvo que se demostre a súa condición de asalariados17. 

6. Con respecto ao colectivo de traballadores así delimitado, o réxime aplicable en 
materia de seguridade recolle particularidades que se poden sintetizar do modo que se 
expresa a continuación.

7. A súa entidade xestora. A protección social destes traballadores non se encomenda ao 
Instituto Nacional da Seguridade Social, senón ao Instituto Social da Mariña (ISM)18, 
que se configura como unha entidade de dereito público con personalidade xurídica 
propia, de ámbito nacional, que actúa baixo a dirección e tutela do Ministerio de Em-
prego e Seguridade Social, adscrita á Secretaria de Estado da Seguridade Social e que 
ten como principais funcións as seguintes:

3.º De tráfico interior de portos.

4.º Deportivas e de recreo.

b) Acuicultura desenvolvida en zona marítima ou marítimo-terrestre.

c) Os mariscadores, percebeiros, recolledores de algas e análogos.

d) Mergulladores extractores de recursos mariños.

e) Mergulladores con titulaciónprofesional en actividadesindustriais, incluíndo a actividadedocente para a obtención 
da dita titulaciónQuedan excluídos os mergulladores con titulacións deportas-recreatias.

f) Redeiros e redeiras.

g) Práctios de porto.
17 O precepto contén unha matización ou un requisito adicional para os únicos efectos de cotización, 
que consiste en que para ser considerado/a como familiar colaborador/a nos grupos segundo e terceiro de 
cotización a que se refireo artigo 10, será requisito imprescindible que se realice idéntica actividade que 
a persoa titular da explotación (artigo 4.2). Isto, á parte da excepción á territorialidade recollida no artigo 
6, xa que se inclúen aquelas persoas traballadoras residentes en territorio español que, aínda que exerzan 
unha actividade por conta allea a bordo dun buque que enarbore o pavillón dun estado membro da Unión 
Europea ou dun estado con que España asinase un convenio bilateral ou multilateral de seguridade social 
en que se recolla a excepción ao principio de territorialidade, sexan remuneradas por unha empresa ou 
unha persoa que teña sede ou domicilio en España; e, tamén, as persoas traballadoras residentes en España 
que traballen en sociedades mixtas e empresas radicadas inscritas no rexistro oficial,aínda que neste caso 
habería que ver o que dispoñen os tratados internacionais que España subscribiu.
18 Para máis información pode consultarse a súa páxina web, co seguinte enderezo: <https://goo.gl/
FVUSj>.
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a) A xestión, a administración e o recoñecemento do dereito ás prestacións do réxime 
especial da Seguridade Social dos traballadores do mar.
b) A inscrición de empresas; afiliación, altas e baixas de traballadores; recadación e 
control de cotizacións en colaboración coa Tesouraría Xeral.
c) A asistencia sanitaria dos traballadores do mar e os seus beneficiarios dentro do 
territorio nacional.
d) A asistencia sanitaria dos traballadores do mar a bordo e no estranxeiro, utilizando 
os seus propios medios, tales como o Centro Radio-Médico, o Banco de Datos, centros 
no estranxeiro, buques sanitarios e outros que poidan implantarse; ou acordando a 
evacuación e repatriación de traballadores enfermos ou accidentados.
e) A información sanitaria aos traballadores do mar, a educación e a distribución da 
Guía sanitaria a bordo19; a práctica dos recoñecementos médicos previos ao embar-
que; a inspección e o control dos medios sanitarios e das condicións hixiénicas das 
embarcacións, e calquera outra función de medicina preventiva e educación sanitaria 
que lle poidan ser delegadas.
f) A formación e promoción profesional dos traballadores do mar, así como a atención 
ao seu benestar a bordo ou en portos ‒nacionais ou estranxeiros‒ e ao das súas familias, 
en cumprimento da Recomendación 138 da Organización Internacional do Traballo.
g) A promoción xunto co Instituto de Emprego e o Servizo Público de Emprego Estatal 
das accións que competen a este último cando se refiran aos traballadores do mar, tanto 
na xestión das prestacións de desemprego como no relativo á colocación da xente do 
mar, en cumprimento do Convenio 9 da Organización Internacional do Traballo.
h) E, por último, a realización de estudos, informar ou propoñer proxectos de normas 
ou programas e participar na elaboración de convenios internacionais que afecten ao 
sector marítimo-pesqueiro.

8. A inscrición de empresas, afiliación, altas e baixas no réxime especial de traballadores 
do mar. Aplícanse nesta materia, en todo o que non estea previsto con carácter específico 
pola Lei 47/2015, a Lei xeral da Seguridade Social (que é o Real decreto lexislativo 
8/2015, do 30 de outubro) e o Real decreto 84/1996, do 26 de xaneiro, aínda vixente 
e referido á inscrición de empresas e afiliación, altas, baixas e variacións de datos de 
traballadores na Seguridade Social.

19 Pode consultarse a devandita guía no seguinte enderezo web: <https://goo.gl/s3nf41>.
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Como requisito previo xeral a calquera réxime da Seguridade Social –conforme o ar-
tigo 5– establécese a obrigatoriedade da inscrición dos empresarios con anterioridade 
ao comezo dos servizos20, para alén doutras comunicacións dos empresarios. Porque 
os empresarios, como requisito indispensable e previo ao inicio das súas actividades, 
deberán solicitar á Tesouraría Xeral da Seguridade Social a súa inscrición no corres-
pondente réxime do sistema da Seguridade Social. 

A lei que agora analizamos prevé21, ademais, que as embarcacións, as plataformas 
fixas, os artefactos e as instalacións mariñas en que se desenvolvan actividades maríti-
mo-pesqueiras por parte de persoas incluídas no réxime especial, de ser o caso, deberán 
inscribirse no rexistro de embarcacións que para tal efecto levará a entidade xestora. 
Á súa vez, será requisito previo para tal inscrición, entre outros, a xustificación de ter 
inscrita e identificada a embarcación no correspondente rexistro, ordinario ou especial, 
de buques de titularidade do Ministerio de Fomento.

En calquera caso, non só se cobren as necesidades relativas ao comezo da actividade 
empresarial con esa inscrición22, senón que como cada embarcación ten a consideración 
dun centro de traballo, é preciso que se lle asigne un código de conta de cotización 
propio do cal se tomará razón no rexistro de empresarios oportuno, e que será anotado, 
así mesmo, no rol ou a licenza da embarcación; será esta conta de cotización a que se 
empregará con respecto aos seus traballadores. De feito, a xustificación de ter inscrita 
a empresa e identificada a embarcación no rexistro constituirá un requisito necesario 
para que a autoridade marítima competente autorice o seu despacho para saír ao mar; 
en caso contrario, denegaríase. Para a súa proba é preciso que a Tesouraría Xeral da 
Seguridade Social ou o Instituto Social da Mariña entreguen á empresa un documento 
acreditativo da súa presentación, e o mesmo ocorre no tocante aos requisitos de segu-
ridade social dos propios interesados.

Non hai especialidades con respecto á afiliación e as altas, baixas e variacións de datos 
dos traballadores, porque se axustarán ao establecido con carácter xeral no Regulamento 

20 Sobre o particular pode verse, con maior extensión, bLAsco LAhoz, J. F. (2014) Derecho de la Seguridad 
Social. Valencia, Tirant Lo Blanch, p. 207 e ss.
21 Véxase o seu artigo 7.
22 Véxase o artigo 48 do Real decreto 84/1996, do 26 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento xeral 
sobre inscrición de empresas e afiliación, altas, baixas e variacións de datos de traballadores na Seguridade 
Social. BOE n.º 50, do 27 de febreiro de 1996.
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xeral sobre inscrición de empresas e afiliación, altas, baixas e variacións de datos de 
traballadores na Seguridade Social; no entanto, reitéranse determinados aspectos sobre 
os que non deberían suscitarse dúbidas, como, por exemplo, o feito de indicar que as 
altas solicitadas polos autónomos non producen efectos retroactivos. De todas as formas, 
non pode perderse a perspectiva de que, aínda cando a idea de que os traballadores 
autónomos son os seus propios empresarios é a básica que preside toda a normativa 
do réxime especial de traballadores autónomos, para ser cualificado como traballador 
por conta propia non abonda con ser titular dunha empresa ou negocio, senón que é 
preciso que se realice o efectivo traballo, en sentido económico, de forma habitual e 
directa, sen que sexa obstáculo a utilización do servizo remunerado doutras persoas23.

Ademais, ese número da Seguridade Social, ou, de ser o caso, o de afiliación á Seguri-
dade Social, deberá facerse constar nos cadernos de inscrición marítima dos interesados, 
no caso de que sexan traballadores que presten servizos en embarcacións de calquera 
clase. Isto debe facerse porque a autoridade de Mariña o comprobará ao autorizar o 
enrolamento dos traballadores e que estes poidan prestar servizos na embarcación.

Outro aspecto que non supón ningunha especialidade refírese ao aseguramento, porque 
os traballadores autónomos (por conta propia) e os armadores (empresarios explota-
dores do buque) deben asegurar a súa propia protección fronte ás continxencias de 
accidentes de traballo e doenzas profesionais co Instituto Social da Mariña ou cunha 
mutua colaboradora da Seguridade Social mediante o correspondente documento de 
aseguramento; tamén, para o caso de contaren con empregados, deberán facelo como 
empresarios dos traballadores por conta allea que empreguen. Ademais, os autónomos 
están obrigados a concertar coa entidade xestora a protección das continxencias comúns 
e a cotizar pola continxencia de formación profesional.

9. A cotización dos traballadores do mar24. Pode afirmarse que o sector carece de grandes 
modificacións canto á regra xeral no tocante á obriga de cotizar, de modo que no caso 
dos traballadores por conta propia ou autónomos eles mesmos estarán obrigados e serán 
responsables das achegas que integran a cota; mentres que no caso dos traballadores 
por conta allea, malia que son os empresarios os obrigados a ingresar as achegas pro-

23 Véxase bLAsco LAhoz, J. F. (2016) El Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por 
Cuenta Propia o Autónomos. Valencia, Tirant Lo Blanch, p. 40.
24 Cfr. bLAsco LAhoz, J. F. (2016) op. cit.
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pias (continxencia profesional) e as correspondentes aos traballadores (continxencias 
comúns), poderán descontar a parte que a estes corresponda no momento de pagar a 
súa retribución. O que si fai o lexislador é incluír unha regra especial para a específica 
modalidade de retribución á parte, pois para tales supostos permíteselles aos empresa-
rios deduciren a cotización por accidentes de traballo e enfermidades profesionais do 
montemaior e o da parte correspondente aos traballadores no momento da repartición 
do montemenor25.

As especificidades máis importantes no réxime especial de traballadores do mar con-
cirnen á cotización e o que a rodea. Así, para os efectos da cotización e a correlativa 
acción protectora, os traballadores clasifícanse nos seguintes tres grupos de cotización:

a) O primeiro grupo abrangue as persoas traballadoras, por conta allea ou asimiladas, 
retribuídas a salario que realicen algunha das actividades que permiten a inclusión neste 
réxime especial; tamén os traballadores por conta propia que leven a cabo algunha das 
actividades enumeradas que permiten incluírse neste réxime como traballadores por 
conta allea, salvo que proceda a súa inclusión nalgún outro grupo; e, finalmente, tanto 
as persoas traballadoras por conta allea ou asimiladas como as persoas traballadoras por 
conta propia ou armadores, retribuídos á parte, que exerzan a súa actividade pesqueira 
a bordo de embarcacións de máis de 150 toneladas de rexistro bruto (TRB)26.
b) O segundo grupo subdivídese pola súa vez en dous:

– Un grupo A que se refire aos traballadores por conta allea e por conta propia ou 
armadores, retribuídos á parte, que exerzan a súa actividade pesqueira a bordo de 
embarcacións comprendidas entre 50,01 e 150 TRB, enrolados nelas como técnicos 
ou tripulantes.
– Un grupo B formado polos traballadores por conta allea e por conta propia ou 
armadores, retribuídos á parte, que exerzan a súa actividade pesqueira a bordo de 
embarcacións comprendidas entre 10,01 e 50 TRB, enrolados nelas como técnicos 
ou tripulantes.

25 Sobre o sistema de retribución, pode lerse de cAstro MeJuto, L. F. (2011) [en liña] «La retribución de 
la dotación en los barcos de pesca y su protección social. A propósito de la película Capitanes intrépidos 
(1937) de V. Fleming». Dispoñible no enderezo web <https://goo.gl/VtSM29>.
26 É o volume do buque entre o plan e a cuberta alta con todos os espazos cerrados sobre ela. Cfr. Convenio 
internacional do 23 de xuño de 1969, sobre arqueo de buques, feito en Londres. BOE n.º 221, do 15 de 
setembro de 1982.
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c) O grupo terceiro comprende as persoas traballadoras por conta allea, retribuídas á 
parte, que exerzan a súa actividade pesqueira a bordo de embarcacións que non exce-
dan de 10 TRB, enroladas nelas como técnicas ou tripulantes; e, finalmente, as persoas 
traballadoras por conta propia como mariscadoras, percebeiras, recolledoras de algas 
e análogas, mergulladoras extractoras de recursos mariños, redeiras e armadoras que 
exerzan a súa actividade pesqueira a bordo de embarcacións de até 10 TRB, que estean 
enroladas nelas en calidade de técnicas ou tripulantes.

Como logo se verá, estes dous últimos grupos benefícianse de coeficientes correctores, 
razón pola cal, e quizais como cautela, o lexislador matiza expresamente que para os 
efectos de poder quedar incluído/a neles como traballador/a por conta propia será pre-
ciso que os ingresos procedentes de tales actividades constitúan o medio fundamental 
de vida, aínda cando de forma ocasional ‒ou mesmo permanente‒ se realizasen outros 
traballos non especificamente marítimo-pesqueiros determinantes ou non da súa in-
clusión en calquera outro dos réximes do sistema da Seguridade Social. Doutra parte, 
o sistema de retribución adoptado, a salario ou á parte, vinculará por igual a todos os 
membros da tripulación, incluídos os armadores.

A base de cotización27 engloba as remuneracións efectivamente percibidas, as cales se 
computarán conforme as regras do réxime xeral da Seguridade Social28, coa salvidade 
dalgunhas peculiaridades referidas de xeito exclusivo aos traballadores incluídos nos 
mencionados grupos segundo e terceiro, respecto dos cales se considerarán retribucións 
efectivamente percibidas as fixadas cada ano por orde do Ministerio de Emprego e Se-
guridade Social, por proposta do Instituto Social da Mariña, logo de oír as organizacións 
sindicais e empresariais representativas, as confrarías de pescadores e as organizacións 
de produtores pesqueiros. Tales bases de cotización serán únicas e non poderán ser 
inferiores ás bases mínimas establecidas en cada exercicio para as distintas categorías 
profesionais no réxime xeral da Seguridade Social.

En relación con estes mesmos grupos, a base de cotización será minorada como conse-
cuencia da aplicación dos correspondentes coeficientes correctores que recolle a lei29. 
Para tales efectos, prevese un coeficiente de 2/3 para o grupo segundo A; de 1/2 para 
o grupo segundo B; e de 1/3 para o grupo terceiro.

27 Véxase o artigo 9 da Lei 47/2015.
28 Véxase o artigo 141 e seguintes da Lei xeral da Seguridade Social.
29 Véxase o artigo 11 da Lei 47/2015.
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Co fin de clarificar o uso ou a aplicación destes coeficientes, disponse que se aplicarán 
tanto á base de cotización por continxencias comúns como á do desemprego e o cesa-
mento de actividade, e que non se terán en conta á hora de fixar as bases reguladoras 
das prestacións que causan os traballadores incluídos nos grupos beneficiados por 
tales coeficientes. De igual maneira, como ocorre tamén con respecto a outro tipo de 
bonificacións no ámbito da Seguridade Social, conságrase aquí, como regra xeral, a 
incompatibilidade dos coeficientes correctores con calquera outra redución ou bonifi-
cación na cotización.

Finalmente, cómpre indicarmos que os empresarios incluídos neste réxime deberán 
comunicarlle á Tesouraría, en cada período de liquidación, o importe dos conceptos 
retributivos aboados aos seus traballadores, con independencia da súa inclusión ou non 
na base de cotización e aínda que resulten de aplicación bases únicas; e que a Tesou-
raría conta coa colaboración do Instituto Social da Mariña no desempeño da función 
recadatoria no ámbito do referido réxime especial, mentres que no demais relativo á 
xestión recadatoria se aplicarán as regras xerais. 

10. Para rematarmos, sería preciso referir, de maneira sucinta, cales son as especialidades 
en materia de prestacións no réxime especial de traballadores do mar30:

a) Incapacidade temporal: a prestación económica por incapacidade temporal derivada 
de enfermidade común ou accidente non laboral e de accidente de traballo ou enfer-
midade profesional outorgarase neste réxime nos mesmos termos e condicións que no 
réxime xeral ou, de ser o caso, no réxime especial dos traballadores autónomos. Ora 
ben, para os grupos segundo e terceiro (traballadores por conta allea) disponse que se 
aboará na modalidade de pagamento directo por parte da aseguradora.
b) Maternidade e paternidade: ídem que a prestación anterior; non existen especialidades 
con respecto ao réxime xeral ou ao de autónomos.
c) Risco durante o embarazo e risco durante a lactancia natural: ídem que as anteriores, 
porque as prestacións derivadas de ambos os riscos se recoñecen cos mesmos requisitos 
e nas mesmas condicións que para o réxime xeral e o especial de autónomos.
Porén, para os efectos delas, exclúese como situación protexida a derivada de riscos 
ou patoloxías que poidan influír negativamente na saúde da traballadora ou na do feto, 
cando non estea relacionada con axentes, procedementos ou condicións de traballo 

30 Véxanse os artigos do 23 ao 34 da Lei 47/2015.
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da actividade desempeñada, determinante da súa inclusión no campo de aplicación 
do réxime especial da Seguridade Social dos traballadores do mar (artigo 27.1 da Lei 
47/2015).
d) Incapacidade permanente: ídem que as anteriores, porque a prestación económica 
por incapacidade permanente outorgada por este réxime especial se rexerá polas normas 
establecidas para o réxime xeral ou, de ser o caso, o réxime especial da Seguridade 
Social dos traballadores por conta propia ou autónomos.
Ademais, as pensións de incapacidade permanente nos graos de incapacidade per-
manente absoluta para todo traballo ou grande invalidez, derivadas de continxencias 
comúns, poderán causarse aínda que os interesados non se encontren no momento do 
feito causante de alta ou nunha situación asimilada á de alta, en cuxo caso se aplicará 
o establecido no parágrafo segundo do artigo 138.3 do texto refundido da Lei xeral da 
Seguridade Social respecto ao período de cotización. Porén, non procederá o recoñece-
mento do dereito á prestación de incapacidade permanente derivada de continxencias 
comúns cando a persoa beneficiaria, na data do feito causante, alcance a idade para 
acceder á xubilación ordinaria con ou sen a aplicación de coeficientes redutores.
e) Xubilación: tampouco neste campo hai especialidades, porque a prestación económica 
de xubilación neste réxime especial será única para cada persoa beneficiaria e consistirá 
nunha pensión que lle será recoñecida nas mesmas condicións, contía e forma que a 
establecida na normativa vixente do réxime xeral ou, de ser o caso, do de autónomos.
A idade para acceder a esta prestación será a establecida no réxime xeral, mais poderá 
ser rebaixada mediante a aplicación de coeficientes redutores –aos cales xa se fixo 
referencia– naquelas actividades profesionais de natureza excepcionalmente penosa, 
tóxica, perigosa ou insalubre en que se acusen elevados índices de morbilidade ou 
sinistralidade, así como naqueloutras cuxa realización implique unha continua se-
paración do fogar e afastamento familiar. Os coeficientes redutores aplicaránselle ao 
tempo efectivamente ocupado en cada unha das actividades. Os citados coeficientes 
redutores son os establecidos no Real decreto 1311/2007, do 5 de outubro, polo que se 
establecen novos criterios para determinar a pensión de xubilación do réxime especial 
da Seguridade Social dos traballadores do mar.
No entanto, establécese un máximo, porque o período de tempo en que resulte rebaixada 
a idade de xubilación da persoa traballadora pola aplicación dos coeficientes redutores a 
que se refire o apartado anterior non poderá ser superior a dez anos e computarase como 
cotizado para o exclusivo efecto de determinar a porcentaxe aplicable para calcular o 
importe da pensión, sen que en ningún caso a devandita porcentaxe poida ser superior 
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á que se aplicaría de continuar traballando até a idade ordinaria de xubilación que en 
cada caso lle correspondese á persoa traballadora.
f) Morte e supervivencia: como no suposto do réxime xeral, para o caso de morte pode 
outorgarse algunha das seguintes prestacións: auxilio por defunción; pensión vitalicia 
de viuvez; prestación temporal de viuvez; pensión de orfandade; pensión vitalicia en 
favor de familiares ou, de ser caso, un subsidio temporal; e, finalmente, indemnización 
especial a tanto alzado en caso de accidente de traballo ou doenza profesional. No 
tocante a estas prestacións tamén serán aplicables as normas previstas no réxime xeral 
ou, de ser o caso, no réxime especial da Seguridade Social dos traballadores por conta 
propia ou autónomos para cada unha de elas.
g) Prestacións por cesamento de actividade: tamén as persoas traballadoras por conta 
propia encadradas neste réxime poderán ser beneficiarias das prestacións por cesamento 
de actividade nos mesmos termos e condicións, e cos mesmos requisitos, previstos 
para as persoas traballadoras autónomas; con todo, debido ás condicións especiais do 
traballo marítimo-pesqueiro, son precisos algúns criterios específicos. Ademais, a base 
reguladora desta prestación calcularase sobre a totalidade da base de cotización por esta 
continxencia, sen aplicación dos coeficientes correctores de cotización.
Os períodos de veda obrigatoria aprobados pola autoridade competente non se terán 
en conta para o cómputo dos doce meses continuados e inmediatamente anteriores á 
situación legal de cesamento de actividade, sempre e cando neses períodos de veda 
non se percibise a prestación por cesamento de actividade.
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Resumo

Todas as persoas son conscientes da necesidade dun traballo asalariado, que proporciona ca-
pacidade de consumo de certos produtos que van máis alá dos bens necesarios, á parte de que 
contar cun emprego comporta admisión e recoñecemento por parte da sociedade; existen, no 
entanto, diferenzas que son aínda considerables, sobre todo no caso das mulleres. Facendo un 
pequeno balance dos tipos de traballo na Unión Europea e a importancia das políticas sociais 
coñeceremos máis de cerca estes aspectos.

Palabras chave: traballo, sociedade, políticas sociais.

Abstract

Every person is aware of the necessity for wage labour in order to gain capacity for the con-
sumption of certain products that go beyond the necessary goods. On the other hand, having 
an employment indicates social recognition and admission from society. Nonetheless, there are 
important distinctions, especially for women. We will know more about these issues by doing 
a brief summary on the different types of employment available in the European Union as well 
as the importance of social policies.

Keywords: Work, Society, Social policies.
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1. Un empurrón para coñecer as sociedades actuais

O século XXI caracterízase polo seu alto grao de consumo, en particular aquel consumo 
que non está directamente relacionado coas necesidades das persoas (Callejo, 1995). É 
un camiño para expresarmos a nosa atracción ou adhesión cara a multitude de valores, 
ideas ou grupos sociais. O devandito posicionamento realízase a través da compra de 
certos produtos, dun xeito crítico, segundo Yates (2011), como forma de promesa de 
lealdade aos obxectivos dalgúns movementos sociais. E, de feito, para autores como 
Alonso (2005), a educación das persoas como consumidoras e a participación cidadá 
que tanto nos custou atinxir son piares esenciais na construción das identidades sociais, 
as cales posteriormente se ven reflectidas no ámbito laboral. Baudrillard (2009), pola 
súa vez, apunta que a personalidade do/a consumidor/a se aprecia na sociedade, en 
relación cun contexto e unha posición social concretos: as persoas buscan o seu sentido 
na sociedade por medio do consumo e establecen comunicacións entre elas.

Daquela, como vemos, o consumo pode ser abordado desde diferentes ópticas, ao se 
reflectir en ámbitos como o económico, o sociolóxico, o psicolóxico ou o organizacional, 
entre outros. Así e todo, sitúase nun espazo que podería ser entendido como de «terra 
de ninguén», o que talvez sexa o motivo da carencia dun marco teórico conceptual 
sólido neste campo (García, 2009).

2. Sociedade e traballo

Ambas as realidades se foron unindo cada vez máis co paso de tempo, até o punto de 
que non entendemos a sociedade sen o traballo nin o traballo sen a sociedade. O que 
non cambia son as desigualdades sociais, que mesmo están a experimentar un proce-
so de transformación profunda e acelerada en múltiples ámbitos (Subirats, Gomà e 
Brugué, 2005):

a) No ámbito económico aumentan a pobreza e o traballo precario, coa consecuente 
deterioración das relacións laborais. Ao tempo todo isto provoca dificultades no consumo 
e sobre todo no financiamento dos bens máis básicos, como a vivenda.
b) No ámbito formativo pode producirse un aumento progresivo do analfabetismo, 
acompañado de abandono escolar, e daquela unha maior dificultade á hora de establecer 
relacións laborais frutíferas.
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3. Rol social unido á maneira de consumir

As novas sociedades, progresivamente máis reivindicativas e informadas grazas sobre 
todo ás novas tecnoloxías, sérvense cada vez máis do consumo como elemento funda-
mental de construción da identidade individual e colectiva, a socavaren os modos tradi-
cionais de estratificación social (Giddens, 1991). Así, o consumo pode entenderse como 
«consumo de identidade», relacionado con perfís personalizados que se corresponden 
con certos estilos de vida, valores ou posicións ideolóxicas ou de pertenza a un grupo; 
ou como «consumo defensivo e local», relacionado con situacións de vulnerabilidade.
A situación que se aprecia, daquela, é a dunha sociedade máis diversa e plural, cunha 
maior variabilidade de postos de traballo e de competencias ligadas a eles, todo isto 
da man dun crecente potencial de consumo que debe encadrarse nun nivel educacional 
axeitado para evitar situacións perversas e conseguir que o consumo estea ao servizo 
das persoas, polo que neste terreo é importante a intervención das políticas públicas 
(Alonso, 2005).

A clase social, a idade, o xénero ou a educación desempeñan un papel importante en 
calquera reelaboración sociocultural da sociedade e da identidade social, no cal se 
reflicten nos cambios das orientacións de consumo, e, por tanto, na estrutura interna 
e externa do traballo.

O consumo apreciado a través do traballo é polo xeral descrito como unha «nova» 
forma de participación relacionada con outras formas de participación política extra-
parlamentaria. Ao respecto debemos notar que, aínda que algúns enfoques influentes 
tenden a ver a política de consumo simplemente como parte dun debate á volta da 
democracia, a modernidade e o cambio social, as análises da socioloxía do consumo 
e os estudos de movementos sociais ofrecen unha comprensión máis ampla dos actos 
de consumo e a súa relevancia para a acción colectiva, así como para os paradigmas 
culturais de consumo (Yates, 2011). 

4. A toma de decisión e a necesidade de información

A toma de decisión dos consumidores ten elementos sociolóxicos, económicos, psi-
colóxicos etc., como se dixo anteriormente, en que se inclúen aspectos ambientais 
(externos) e psicolóxicos (internos), que se traducen na compra dun produto; é obvio, 
con todo, que cada individuo ten distintas prioridades e posúe un capital determinado 
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para o destinar ao consumo, dependendo do traballo que desempeñe, e, daquela, do 
seu status social.

Para comezar, os individuos parten xeralmente dunha necesidade que deben cubrir e 
buscan os mecanismos necesarios para facelo. En calquera caso, na procura de infor-
mación sempre van tender á racionalidade, apoiados en dous tipos de análise: unha 
análise interna, baseada na súa memoria, dun lado; e, do outro, unha análise externa 
que se apoia en axentes externos como a publicidade e os contactos interpersoais, sobre 
todo os máis próximos (familia, amigos, compañeiros de traballo), no que se coñece 
como «boca a boca» (Sweeney, Soutar e Mazzarol, 2008). A busca de información 
simplifícase cando esta lles chega aos individuos sen que lles cumpra ningún esforzo 
adicional. Unha gran variedade dos factores que inflúen nas persoas están situados na 
súa contorna social, é dicir, gran parte realizada no posto de traballo, de modo que a 
interacción neste ámbito vai condicionar directamente a toma de decisión. Finalmente, 
considérase que unha vez que compran, os individuos satisfán as súas necesidades.

Figura 1. Elementos involucrados na toma de decisión dos consumidores

Fonte: elaboración propia.

5. Os cambios socioeconómicos

Os grandes avances da tecnoloxía modificaron por completo o industrialismo e acaba-
ron coas grandes concentracións de traballadores que eran capaces de producir para un 
consumo masivo. A continuidade, a estabilidade e a especialización foron substituídas 
pola adaptabilidade, a mobilidade e a flexibilidade (Gallie, 2000).
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O traballo evolucionou tanto co paso do tempo que se crearon novas especialidades, 
entre as que salientarmos as relacionadas coas novas tecnoloxías, e agora mesmo 
nos cuestionamos en certo modo a relevancia do traballo, xa que só valoramos aquel 
conxunto de traballos que están dentro da sociedade, na relación salarial, que pouco e 
pouco van perdendo calidade e sentido como parte do noso proxecto vital. Ao tempo, 
xorden espazos de acción e dedicación útiles, que seguimos considerando como alleos 
ao traballo (Subirats, Gomà e Brugué, 2005).

O emprego dentro da economía postindustrial pode xerar un abano de novas opor-
tunidades para boa parte da sociedade, mais a irreversible flexibilidade dos procesos 
produtivos que caracteriza tal modelo tamén serviu para impulsar, entre outros no caso 
de España, a destrución de emprego e a desregulación laboral, co conseguinte debili-
tamento dos dereitos laborais e dos esquemas de protección social tradicionalmente 
ligados ao mercado de traballo. Isto non comportou senón a xeración de novos espazos 
de exclusión social, que afectan sobre todo a colectivos adultos con cargas familiares 
(Subirats, Gomà e Brugué, 2005).

6. Os cambios socioculturais

Como ben sabemos, o modelo patriarcal atópase en seria decadencia, xa que a entrada 
da muller no mercado de traballo modificou por completo a estrutura da familia e a 
repartición dos roles previamente asignados a cada sexo; dito doutro xeito: o modelo 
do varón sustentador está en perigo de extinción. Ora ben, o certo é que isto é así en 
parte grazas a que as mulleres realizan unha dobre xornada laboral, fóra e dentro da casa 
(Fernández, 2004), porque a nosa sociedade aínda ten problemas de compatibilización 
no ámbito produtivo-laboral.

Estes cambios, no caso de España, trouxeron consigo, entre outros efectos, un descenso 
progresivo da natalidade e unha inversión da pirámide poboacional, en que o grupo 
máis importante arestora é o conformado polos maiores de idade. Así, o reto para as 
próximas décadas, tal e como indica Bracho (2013), a adecuación dos sistemas de 
benestar e as súas prestacións a esta nova realidade das sociedades avanzadas.

No caso de Europa, a partir da década dos oitenta estableceuse unha serie de medidas 
e programas cuxos obxectivos poden sintetizarse nos seguintes puntos:
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Construción do indicador
Porcentaxe de parados que non buscan em-
prego porque non cren que exista adaptado ás 
súas características; están enfermos ou inca-
pacitados; teñen responsabilidades familiares 
ou persoais
Persoas en paro sobre o total da poboación 
activa
Persoas en paro desde hai un ano sobre o total 
da poboación activa
Persoas en paro desde hai máis de dous anos 
sobre o total da poboación activa
Porcentaxe de persoas que estiveron en paro 
máis dun ano nos últimos cinco anos sobre o 
total da poboación activa
Porcentaxe de persoas desempregadas sen 
prestación sobre o total da poboación
Persoas que traballan menos de 15 horas por 
non atopar un traballo a xornada completa; 
estar enfermas ou ser discapacitadas, ter 
responsabilidades familiares ou persoais
Porcentaxe de persoas que traballan a tempo 
parcial
Porcentaxe de traballadores afectados por 
expedientes de suspensión ou redución de 
emprego
Porcentaxe de traballadores con baixos 
salarios
Porcentaxe de persoas que non traballaron 
nunca máis de 15 horas semanais sobre o 
total da poboación activa
Porcentaxe de persoas que buscan o seu 
primeiro emprego sobre o total da poboación 
activa
Persoas declaradas incapacitadas para traba-
llar de forma permanente
Poboación que abandonou o último traballo 
por enfermidade ou discapacidade propia 
sobre o total da poboación ocupada

Indicador
Desemprego

Desemprego de 
longa duración

Desemprego sen 
prestación
Subemprego

Emprego a tempo 
parcial
Suspensión do 
emprego

Emprego de baixo 
salario
Falta de experiencia 
laboral

Incapacidade

Abandono do traba-
llo por enfermidade 
ou discapacidade 

Factor
Desemprego

Desemprego 
sen prestación
Subemprego

Descualificación

Imposibilitación

Espazo
Acceso 
ao mercado 
laboral

Ámbito

Táboa 1. Matriz de indicadores de exclusión no ámbito laboral
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Construción do indicador
Poboación ocupada con contrato verbal sobre 
o total da poboación ocupada

Poboación dedicada ao traballo doméstico 
no ano anterior á entrevista sobre o total da 
poboación activa
Contratos de posta á disposición de ETT a 
empresas usuarias sobre o total de contratos
Accidentes laborais e enfermidades profesio-
nais sobre o total de traballadores ocupados 
en sectores de risco
Traballadores con emprego de baixo salario 
sobre o total da poboación ocupada
Poboación ocupada con contrato temporal

Indicador
Falta de  Relación

dereitos  laboral sen

laborais contrato

 Sen relación  
 salarial nin 
 contrato

Precarización dos 
dereitos laborais
Inseguridade 
laboral

Emprego de baixo 
salario
Temporalidade

Factor
Precariedade

Espazo
Condicións 
laborais

Ámbito

Fonte: Subirats, Gomà e Brugué (2005).

a) Adaptación ao avellentamento poboacional das políticas en materia de emprego, 
xubilacións e pensións.
b) Resposta ás novas necesidades no campo da saúde.
c) Procura dunha adecuada asistencia que favoreza o avellentamento activo, e pre-
ocupación polo futuro das políticas de benestar no tocante aos maiores ante a crise 
económica mundial.

Certo é, porén, que cada país ou sociedade limita o traballo nos aspectos en que cre 
conveniente facelo, na súa calidade e nas súas condicións, así como permite ou non 
a explotación laboral (número de horas traballadas) ou a precarización das relacións 
afectivas.

7. A transformación do modelo de vida laboral

A transformación do modelo de vida laboral nos últimos anos esgazou a relación 
de identificación da cidadanía co traballo, que partía da idea de seguridade no posto 
(Alonso, 1999), con modificacións que fragmentaron e romperon a relación salarial 
fordista. O emprego é a única fonte de ingresos das persoas, polo que é un método de 
subsistencia que forman as relacións sociais.
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Sen traballo fórmase unha especie de exclusión social en termos de desemprego, aínda 
que é preciso distinguir dous espazos de exclusión: o mercado laboral, por unha banda; 
e, pola outra, as condicións de traballo (Subirats, Gomà e Brugué, 2005). Así, a perda do 
posto de traballo pon en cuestión a cidadanía social, no seu punto de vista máis extenso.
De por parte, a oposición a traballar sempre se caracterizou como exclusión laboral, 
mais é certo que a precariedade das condicións laborais (horarios, condicións pésimas, 
inexistencia de relacións laborais...) favorece este tipo de exclusión.

En termos xerais distínguense tres situacións: o desemprego nun sentido estático, que 
é aquel que se mide nun momento concreto; o desemprego de longa duración, por un 
período superior ao ano; e o desemprego que non cubre as prestacións sociais. España 
é un dos países máis afectados polos requisitos para a procura de emprego na inscrición 
nas oficinas de emprego público.

A precariedade é un factor de exclusión que domina o espazo laboral e que se asocia 
habitualmente á temporalidade, sen lle dar a suficiente atención a outras dimensións 
como a desigualdade ou a insuficiencia salarial (Subirats, Gomà e Brugué, 2005). Cano 
(1997) resalta que os cidadáns entendemos por empregos precarios aqueles que limitan 
a nosa capacidade de controlar o noso presente e futuro, é dicir, de xeito análogo á alie-
nación de que tanto falaba Marx. Así, para analizar o concepto de precariedade cómpre 
termos en conta os seguintes aspectos: a falta de dereitos derivada dunhas relacións 
laborais desregularizadas, a subcontratación, a inseguridade laboral, os empregos de 
salario baixo e, tamén, a temporalidade.

A exclusión do mercado laboral pode, de por parte, non resultar total, na medida en 
que as persoas poden atoparse desempregadas só unha parte da súa xornada laboral. A 
XVI Conferencia Internacional de Estatísticos do Traballo definiu unha categoría de 
subemprego dentro da ocupación por insuficiencia de horas de traballo, mentres que a 
enquisa de poboación activa do Instituto Nacional de Estatística asume subempregados 
por falta de horas de traballo, é dicir, traballadores que desexarían traballar máis horas 
e que están dispoñibles para facelo. Na seguinte táboa apreciamos como na última en-
quisa completa sobre a forza de traballo comunitaria, publicada por Eurostat en 2013, 
España estaba á cabeza da Unión Europea en número de subempregados, e como máis 
da metade dos empregados no noso país tiña un contrato temporal.
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Táboa 2. Porcentaxe de subempregados na Unión Europea en 2013

Fonte: El País (2014), con base en datos de Eurostat.

A descualificación pode ser outro método de exclusión do mercado laboral. Con este 
termo faise referencia a fenómenos derivados do sistema produtivo actual, en que 
os traballadores deben adaptarse aos continuos cambios nas estruturas económicas 
e tecnolóxicas se non queren que as súas cualificacións perdan validez, en particular 
nos casos de inactividade temporal ou acceso por primeira vez ao posto de traballo. O 
uso da internet está estratificado: o 75% dos usuarios da internet son varóns mozos do 
medio urbano, polo que é preciso a reestruturación do traballo.

 Estado Número de Porcentaxe sobre os Porcentaxe de
 ou rexión subempregados empregados a tempo subempregados sobre o  
   parcial total de empregados
 España 1 538 000 57,4 9,2
 Irlanda 147 000 32,7 7,8
 Chipre 28 000 59 7,4
 Reino Unido 1 921 000 24,3 6,5
 Grecia 217 000 72 6
 Francia 1 541 000 32,6 6
 Portugal 263 000 45,9 5,9
 Suecia 248 000 20,1 5,3
 Zona Euro 6 844 000 22,1 4,9
 UE 28 9 933 000 22,7 4,6
 Alemaña 1 765 000 16,2 4,4
 Austria 166 000 15,1 4
 Letonia 32 000 44,4 3,6
 Dinamarca 79 000 11,7 3
 Italia 641 000 16,1 2,9
 Lituania 35 000 30,6 2,7
 Romanía 249 000 27,1 2,7
 Eslovenia 23 000 25,8 2,5
 Polonia 365 000 30,6 2,3
 Holanda 180 000 4,2 2,2
 Eslovaquia 44 000 39,6 1,9
 Estonia 8000 12,4 1,3
 Rep. Checa 37 000 11,4 0,7
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8. As políticas sociais

Son programas de intervención pública que están ao servizo da cidadanía, sobre todo 
das persoas máis necesitadas, e en particular das minorías en casos de exclusión social. 
Tales programas poden ser medidos canto aos seus recursos e resultados, ou os seus 
ingresos e gastos. Atinxen, entre outras, as seguintes funcións:

a) A prestación dunha serie de servizos orientados a satisfacer necesidades básicas, 
como a saúde, a educación, o transporte público e, nalgúns países, a vivenda pública.
b) A regulación do mercado de traballo, coa xeración de nova lexislación destinada a 
garantir determinados dereitos laborais: salariais, de salubridade, relativos aos horarios 
laborais, de sindicación, de participación nas empresas etc.
c) E a garantía dunhas rendas mínimas para aquelas persoas que non participan ac-
tivamente no mercado de traballo: subsidios de vellez, desemprego, discapacidade, 
enfermidade etc.

O estado do benestar, que se fundamenta nun gran pacto social para lles garantir aos 
traballadores unha certa seguridade fronte aos riscos do capitalismo, está relacionado 
directamente coas políticas sociais. Trata de consolidar unha serie de dereitos sociais 
básicos que defendan os traballadores ante os riscos e as inseguridades sociais básicas 
que xera o capitalismo. Todo isto se adecúa a un modelo social, o da sociedade indus-
trial, que permite aos gobernos actuar nun escenario altamente previsible e en teoría 
simple, cos seguintes trazos:

a) Unha sociedade diferenciada polas clases sociais, grandes grupos sociais con nece-
sidades estandarizables e homoxéneos.
b) Un modelo produtivo baseado no crecemento económico sustentable, o pleno em-
prego (masculino) e a seguridade laboral.
c) Unha sociedade que non se pregunta pola protección dos recursos naturais nin é 
sensible cara a este tema, produtivista, explotadora dos recursos ambientais como se 
fosen bens infinitos.
d) Un modelo familiar patriarcal en que os homes se especializan nas tarefas produti-
vas, aquelas que teñen un valor para o mercado; e as mulleres nas tarefas reprodutivas, 
isto é, o coidado das crianzas e os anciáns. Un modelo familiar estable e sólido, con 
raíces tradicionais.
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e) Unha sociedade en que a adolescencia e a vellez non son etapas plenas da vida, senón 
etapas de transición respecto do mundo adulto.
f) Unha sociedade moi conservadora nos seus valores e que prioriza a adquisición 
de bens materiais (rendas, vivendas, saúde, emprego, formación profesional etc.) por 
enriba de todo.
g) Unha sociedade culturalmente homoxénea.
h) E, por último, unha sociedade organizada politicamente no mercado dun estado que 
non só preserva o seu monopolio regulativo, senón tamén a súa capacidade de centrar 
as identidades políticas e culturais da cidadanía.

En España, o período que comprende o final da década dos setenta e comezo da década 
dos oitenta representou a ruptura do réxime franquista, caracterizado polas súas políticas 
estatais e ordenación da orde social e o mercado laboral. Os dereitos sociais tiñan a 
finalidade de control social como método para expandir os dereitos dos cidadáns ou o 
principio de igualdade. Os traballadores eran os únicos que gozaban do privilexio de 
garantir algunha protección social, o que excluía as mulleres e as facía dependentes 
dos seus maridos, dado que a gran maioría dos traballadores eran homes.

No tocante ás consecuencias das políticas sociais sobre a situación feminina, hoxe en 
día non só se mantén a división por sexo no traballo, senón ademais a situación de que 
só quen ten un traballo asalariado, asignado socialmente aos homes, conta con valor 
e recoñecemento social; mentres que quen desempeña labores non contributivos, as 
mulleres principalmente, carece deles (Carrasco, 1997).

Na seguinte táboa apreciamos as taxas de emprego (mostrando os puntos mais altos, 
baixos e o punto medio) da poboación de 15 a 64 anos de idade por nivel de capaci-
tación no ano 2007.
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Táboa 3. Taxas de emprego da poboación europea de 15 a 64 anos por nivel de capacitación 
en 2007

Fonte: enquisa de poboación activa da Unión Europa. Dispoñible no enderezo web <http://ec.europa.
eu/eurostat>.

Estado ou rexión Total Alto Medio Baixo
EU27 65,4% 83,8% 70,2% 48,6%
EU25 65,8% 83,8% 70,6% 49,2%
EU15 66,9% 83,8% 72,3% 51,9%
Bélxica 62% 83,7% 65,9% 40,5%
Bulgaria 61,7% 84,6% 70,6% 30,6%
Rep. Checa 66,1% 84% 72,6% 24,2%
Dinamarca 77,1% 87,6% 81,8% 64,2%
Alemaña 69,4% 86% 73,6% 44,9%
Estonia 69,4% 86,8% 74,4% 33,1%
Irlanda 69,1% 85,9% 74,1% 49,3%
Grecia 61,4% 81,9% 60,8% 52,3%
España 65,6% 82,5% 68,2% 57,5%
Francia 64,6% 79,6% 69,5% 47,7%
Italia 58,7% 77,7% 67,9% 46,5%
Chipre 71% 86,5% 73,6% 52,8%
Letonia 68,3% 86,9% 74,3% 38,6%
Lituania 64,9% 88,1% 68,6% 25,9%
Luxemburgo 64,2% 83,4% 67,3% 49,8%
Hungría 57,3% 80% 64,8% 27,3%
Malta 55,7% 86% 72% 46,9%
Holanda 76% 87,5% 79,9% 61%
Austria 71,4% 86,5% 75,9% 51,9%
Polonia 57% 82,8% 61% 24,9%
Portugal 67,8% 84,2% 64,8% 65,7%
Romanía 58,8% 85,8% 63,9% 40,3%
Eslovenia 67,8% 87,5% 70,8% 43,1%
Eslovaquia 60,7% 83,1% 69% 14,7%
Finlandia 70,3% 85,1% 73,9% 46,4%
Suecia 74,2% 87,6% 80,6% 53,4%
Reino Unido 71,3% 87,1% 76,7% 60%
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9. Conclusións

a) O consumo non sempre está relacionado coas necesidades máis básicas, pois por 
medio do consumo ponse de relevo a personalidade de cada individuo.
b) No consumo aprécianse diferentes fases: comeza pola necesidade, logo a busca 
racional, a compra e por último a satisfacción da necesidade de partida.
c) Cos cambios socioeconómicos ao longo do tempo tivo lugar unha redución da 
concentración de traballadores e tamén un debilitamento do traballo actual español.
d) Debido aos cambios socioculturais, a sociedade ten un problema de compatibilización 
no ámbito produtivo-laboral polos roles asociados a cada sexo.
e) Canto á súa vida laboral, a cidadanía está baseada no mundo laboral, non dispoñer 
de traballo supón a exclusión da sociedade. España é dos países da Unión Europea 
con máis subempregados.
f) As políticas sociais intentan garantir as necesidades máis básicas da cidadanía, en 
particular nos ámbitos social e económico.
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Resumo

Os coñecementos en materia de saber-facer ou know-how e a rede de clientes das empresas son 
dous activos cruciais no desenvolvemento da competencia dentro de calquera sector de actividade. 
Ora ben, estes importantes activos están sobre todo en mans dos empregados que as empresas 
contratan, xa que forman parte substancial das súas ferramentas de traballo, alén de que se trata 
de activos que se van desenvolvendo continuamente co propio exercicio empresarial. Que estes 
intanxibles caesen nas mans de empresas competidoras podería supoñer un importante quebranto 
para calquera empresa, ao facela quedar nunha posición competitiva feble fronte a terceiros.

Así, a protección destes coñecementos fronte a súa posible explotación por parte de empresas 
competidoras está regulada polas normas xurídicas. Tal protección ten como compoñente máis 
importante os acordos entre as empresas e os traballadores polos cales estes se comprometen 
a salvagardar os devanditos activos e absterse a prestar os seus servizos a outra empresa do 
sector durante un tempo determinado. Neste traballo analízase tal situación, á luz da regulación 
española sobre a materia.

Palabras chave: exercicio empresarial, cláusula de non competencia, Estatuto dos traballadores, 
Real decreto 1382/1985.

Abstract

The expertise or know-how of the companies as well as their network of customers, are a cru-
cial tool to successfully develop competition within a particular business environment. These 
important assets owned by companies, are, however, in the hands of hired employees, as these 
assets are a substantial part of their working tools: In addition, these assets continuously develop 
within the entrepreneurial exercise itself. If these intangibles fall into the hands of competitors, 
it could be a significant loss for the company putting it in a weak competitive position against 
third parties. 

The protection of such knowledge against possible exploitation by competitors is regulated by 
the legal rules of different countries. Such protection is an important part of the agreements 
between employer and employee, where they commit to safeguard these assets by abstaining 
from providing their services to another company operating in the same sector for a certain 
time. This paper analyses this issue in light of the Spanish regulation on the matter.

Keywords: Course of business, Non-competition clause, Statute of Workers Rights, Royal Decree 
1382/1985.

iGnAcio PicAtoste

anuario Da FacultaDe De ciencias Do traballo 7, 2016, pp. 139-152



141

1. Introdución

A práctica empresarial é sempre un activo adicional para quen a posúe, fronte a quen 
carece dela. Os coñecementos que abrangue son en moitas ocasións unha peza chave do 
propio negocio, en concreto naquelas actividades vinculadas ao rexistro de patentes ou 
nas cales existe unha rede de clientes fidelizada que supón un patrimonio importante para 
a empresa. Nestes casos, os coñecementos adquiridos polos traballadores no exercicio 
da súa profesión tórnanse especialmente relevantes, pois resultan, dunha banda, un ben 
valioso para a empresa, mais tamén, da outra, unha potencial debilidade, no hipotético 
caso de que os traballadores decidisen poñer tales coñecementos á disposición das 
competidoras. Así, precísase dunha regulación legal das condicións de emprego dos 
traballadores que posúen información esencial para as empresas.

Ao respecto, cómpre notarmos que o emprego está regulado por normas que atinxen os 
dous lados do dereito, o público e o privado, e esa posición reflicte a dobre natureza da 
relación laboral: trátase dunha relación que é fundamentalmente contractual, que ten 
a súa orixe na anuencia dun individuo no tocante a traballar para un/ha empresario/a, 
e cuxos pactos son fixados polo acordo explícito ou implícito das partes; e, con todo, 
a relación de traballo tamén está suxeita á observancia dos dereitos dos traballadores, 
que polo xeral non se poden variar ou suspender mediante contrato1. 

A maioría das empresas que tratan de incluír algunha cláusula restritiva nos contratos 
de traballo fano para se protexer fronte ás competidoras, en particular para evitar que 
a inesperada renuncia de persoal executivo ou vendedor que teña información sensible 
da empresa, por razón da súa actividade nela, poida coadxuvar á creación ou ao desen-
volvemento dunha entidade competidora. Os coñecementos obtidos polos devanditos 
tipos de empregados nunha empresa a, á conta desa empresa a, en forma de relacións 
coa clientela e saber-facer do negocio, poderían situar calquera empresa competidora 
b que finalmente os contratase nunha posición de vantaxe competitiva con respecto á 
empresa a2.

1 estLund, C. L. (2006) «Between rights and contract: Arbitration agreements and non-compete covenants 
as a hybrid form of employment law» University of Pennsylvania Law Review 155, p. 379.
2 VAnko, K. J. (2002) [en liña] «“You’re fired! And don’t forget your non-compete”: The enforceability of 
restrictive covenants in involuntary discharge cases» DePaul Business & Commercial Law Journal 1(1). 
Dispoñible no enderezo web <https://goo.gl/PTBA8Z>.
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Coa finalidade de protexer este tipo de activos empresariais e os dereitos dos traba-
lladores, desenvolvéronse as correspondentes normas legais. Neste traballo analízase 
a cláusula de non competencia en España, e, máis en concreto, reflexiónase sobre a 
adecuación da compensación aos traballadores pola asunción da devandita cláusula. 
Convén lembrarmos, ao respecto que os contratos de traballo se redactan polo xeral 
en favor da empresa, polo que se podería pensar que o pacto é esixible fronte a un 
empregado despedido, independentemente de como terminase a relación de traballo. 
A análise, no entanto, non é tan simple, tal como sinala Vanko3.

A estrutura deste traballo é como segue: nos apartados segundo e terceiro analízanse a 
cláusula de non competencia e as condicións en que tal tipo de cláusula resulta válida; 
no cuarto examinamos o que se debe considerar unha compensación económica axei-
tada; e finalmente concluímos cun compendio daquelas informacións máis relevantes 
que presentamos neste texto.

2. A cláusula de non competencia en España

Para o caso de España, a cláusula de non competencia vén regulada expresamente 
nestas dúas normas:

1) Real decreto 1382/1985, do 1 de agosto, polo que se regula a relación laboral de 
carácter especial do persoal de alta dirección

Art. 8. Pacto de non concorrencia e de permanencia na empresa

Un. O traballador de alta dirección non poderá subscribir outros contratos de traballo con ou-
tras empresas, salvo autorización do empresario ou pacto escrito en contrario. A autorización 
do empresario presúmese cando a vinculación a outra entidade fose pública e non se fixese 
exclusión dela no contrato especial de traballo.

Dous. Cando o alto directivo recibise unha especialización profesional con cargo á empresa 
durante un período de duración determinada, poderá pactarse que o empresario teña dereito 
a unha indemnización por danos e perdas se aquel abandona o traballo antes do termo fixado.

Tres. O pacto de non concorrencia para despois de extinguido o contrato especial de traballo, 
que non poderá ter unha duración superior a dous anos, só será válido se concorren os requi-
sitos seguintes:

3 VAnko, K. J. (2002) [en liña] op. cit., p. 1.
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a) Que o empresario teña un efectivo interese industrial ou comercial nisto.

b) Que se lle satisfaga ao alto directivo unha compensación económica adecuada.

2) Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refun-
dido da Lei do Estatuto dos traballadores (en diante ET)

Artigo 21. Pacto de non concorrencia e de permanencia na empresa

1. Non poderá efectuarse a prestación laboral dun traballador para diversos empresarios cando 
se considere concorrencia desleal ou cando se pacte a plena dedicación mediante compensación 
económica expresa, nos termos que, para o efecto, se conveñan.

2. O pacto de non competencia para despois de extinguido o contrato de traballo, que non 
poderá ter unha duración superior a dous anos para os técnicos e de seis meses para os demais 
traballadores, só será válido se concorren os requisitos seguintes:

a) Que o empresario teña un efectivo interese industrial ou comercial nisto.

b) Que se lle satisfaga ao traballador unha compensación económica adecuada.

3. No suposto de compensación económica pola plena dedicación, o traballador poderá rescindir 
o acordo e recuperar a súa liberdade de traballo noutro emprego, o que comunicará por escrito 
ao empresario cun aviso previo de trinta días; neste caso, perderá a compensación económica 
ou outros dereitos vinculados á plena dedicación.

4. Cando o traballador reciba unha especialización profesional con cargo ao empresario para 
pór en marcha proxectos determinados ou realizar un traballo específico, poderá pactarse entre 
ambos a permanencia na dita empresa durante certo tempo. O acordo non será de duración 
superior a dous anos e formalizarase sempre por escrito. Se o traballador abandona o traballo 
antes do prazo, o empresario terá dereito a unha indemnización de danos e perdas.

O pacto pode ser entendido como o acordo alcanzado por dúas ou máis persoas sobre 
un obxecto determinado. Xuridicamente adoita referirse a un convenio principal, mais 
tamén se usa para identificar un acordo concreto que permite introducir certos matices 
sobre un determinado contrato, de forma accesoria a tal contrato e con certa autonomía 
ao seu respecto. A definición de contrato é conceptualmente próxima á de pacto, pero 
máis ampla. O contrato pode definirse como acto e como norma. Sen entrarmos en 
posibles disquisicións semánticas sobre os pactos, as cláusulas e os contratos, consi-
dérase que se trata dun «acordo de vontades», no sentido de asumir un compromiso 
máis aló da duración do contrato4.

4 neVAdo fernández M.ª J. (1998) Las restricciones a la competencia en el contrato de trabajo. Madrid, 
Tecnos, p. 135 e ss.
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A clase de pactos de que vimos falando aplícase cada vez con máis frecuencia nos 
contratos de alta dirección, xa que as innovacións empresariais, caracterizadas por 
unha crecente complexidade, requiren da protección adecuada, o que é condición ne-
cesaria para que estes pactos teñan validez, segundo establece a letra a) do art. 8.3 do 
Real decreto 1382/1985. Porén, a restrición que supón para os traballadores afectados 
representa unha cuestión delicada, ao estaren asistidos polo dereito á libre escolla de 
traballo, recollido na Constitución española (en diante CE):

Artigo 355

1. Todos os españois teñen o deber de traballar e o dereito ó traballo, á libre elección de 
profesión ou oficio, á promoción a través do traballo e a unha remuneración suficiente para 
satisfaceren as súas necesidades e as da súa familia, sen que en ningún caso se poida facer 
discriminación por razón de sexo.

2. A lei regulará un estatuto dos traballadores.

Así, o principio de proporcionalidade6 convértese nun aspecto que cómpre considerar7, 
pois como indica De Val Tena8, dado que o pacto de non competencia poscontractual 
impón un límite á libre elección de profesión ou oficio (art. 35 da CE) e á libre inicia-
tiva económica (art. 38 da CE), o lexislador estableceu uns requisitos imperativos que 
restrinxen a efectividade desta clase de pactos.

De por parte, no tocante á segunda condición de validez deste tipo de pactos nos con-
tratos de alta dirección ‒letra b) do art. 8.3 do Real decreto 1382/1985‒ e en materia 
indemnizadora, o Tribunal Supremo ten sinalado que nos contratos de alta dirección nos 
atopamos ante unha relación laboral en que, malia o seu carácter especial, non existe 
unha igualdade entre as partes, pois a empresa sempre manterá unha posición preemi-
nente. Isto permitiríalle impor unha serie de condicións excesivas, que lle resultasen 

5 Cabe notarmos que este artigo se insire no título I, sobre os dereitos e deberes fundamentais, capítulo 
segundo, relativo aos dereitos e liberdades, sección 2.ª, rotulada «Dos dereitos e deberes dos cidadáns».
6 O traballo de sierrA herrero, A. (2014) «La cláusula de no competencia post-contractual en el contrato 
de trabajo» Ius et Praxis 20(2), pp. 109-155, analiza os detalles relativos a este particular na normativa de 
distintos países, entre eles España.
7 Un argumentario de reflexións sobre as posibles interpretacións dos apartados a) e b) do artigo 8.3 do 
Real decreto 1382/1985 pode encontrarse en PedrAJAs Moreno, A. e sALA frAnco, T. (2005) El pacto de 
concurrencia postcontractual. Valencia, Tirant Lo Blanch.
8 de VAL tenA, Á. L. (1999) Los trabajadores directivos de la empresa. Pamplona, Aranzadi, pp. 264-270.

iGnAcio PicAtoste

anuario Da FacultaDe De ciencias Do traballo 7, 2016, pp. 139-152



145

altamente beneficiosas e que frustrarían a posibilidade de os traballadores prestaren os 
seus servizos na empresa de non seren aceptadas. Por iso a esta relación laboral especial 
tamén se lle deben aplicar os mínimos legais previstos, con natureza de indispoñibles, 
como é o da indemnización por cesamento ou despedimento, deixando á vontade da 
partes (do mesmo xeito que acontece na relación laboral ordinaria) o incremento da 
indemnización, mais nunca a súa rebaixa ou supresión9.

Á vista da norma, e das cuestións analizadas en parágrafos anteriores, póñense de 
manifesto os aspectos chave do pacto de non concorrencia: por un lado, a necesidade 
de que a empresa xustifique a súa pertinencia; e, polo outro, a compensación económica 
adecuada para os traballadores. Ademais, correspondería analizar as consecuencias do 
seu incumprimento.

3. Condicións de validez da cláusula de non competencia

Á vista da lexislación vixente, da doutrina e da xurisprudencia, son tres as cuestións 
que cómpre analizarmos para determinar a validez dunha cláusula de non competencia:

a) En primeiro lugar, se existe un «efectivo interese industrial ou comercial» para a 
formulación do pacto de non concorrencia, de conformidade co establecido no art. 
21.2.a) do ET e no art. 8.3.a) do Real decreto 1382/1985.
b) En segundo lugar, se a compensación económica aboada aos traballadores ‒sexan 
directivos ou non‒ resulta adecuada, de acordo co requisito establecido no art. 21.2.b) 
do ET e no art. 8.3. b) do Real decreto 1382/1985.
c) En terceiro lugar, se o prazo establecido para a vixencia do pacto, unha vez finalizado 
o contrato, é acorde coa normativa recollida no art. 21.2 do ET e no art. 8.3 do Real 
decreto 1382/1985.

Por último, dado o seu interese, examinaremos se no caso de que o contrato se res-
cindise pola dimisión do/a traballador/a, se dan as condicións para que a empresa lle 
reclame unha indemnización, á luz do establecido no art. 21.4 do ET e do art. 10 do 
Real decreto 1382/1985.

9 Véxase, por exemplo, a Sentenza da Sala do Civil, Sección 1.ª, do Tribunal Supremo, do 22 abril de 2014 
(RX 2014\2345). Véxase tamén GArcíA-Perrote escArtín, I. e MercAder uGuinA, J. R. (2015) «Alta di-
rección y carácter irrenunciable de la indemnización por desistimiento» en VV. AA. Anuario laboral 2015. 
Doctrina científica, casos prácticos y doctrina administrativa. Cizur Menor, Lex Nova, pp. 689-692.
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3.1. O efectivo interese industrial ou comercial por parte da empresa

Canto á primeira cuestión, en opinión de Díaz Plata10 este concepto, que ten a súa 
orixe nas primeiras codificacións laborais que acolleron a obriga de non competencia 
poscontractual, é difícil de determinar. De feito, a propia Sala do Social, Sección 1.ª, 
do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sinala na súa Sentenza 705/2008, do 7 de 
abril (XUR 2008\162155) (a cursiva é nosa):

Atendendo ao artigo 21.2 do Estatuto dos traballadores, a validez do pacto de non concorren-
cia poscontractual depende –no que nos interesa– de «que o empresario teña un efectivo 
interese industrial ou comercial nisto», polo que nos encontramos ante un concepto xurídico 
indeterminado que abrangue tanto o interese en evitar que un traballador formado por conta 
dun empresario ou a consecuencia da súa experiencia laboral utilice o saber industrial adqui-
rido na empresa no seu beneficio propio ou no beneficio de empresas da competencia –sería 
o que a norma chama o interese industrial–; como o interese en evitar que un traballador, á 
marxe da súa formación ou da súa experiencia laboral, empregue a información comercial 
circulante na empresa no seu beneficio propio ou no beneficio de empresas da competencia  
–estaríamos ante o interese comercial–.

En calquera caso, este requisito é un elemento central e primario sen o cal o pacto non 
podería existir: a súa inobservancia invalidaría o pacto, e daquela non cabería falar nin 
do cumprimento deste por parte dos traballadores nin do dereito a unha indemnización 
por parte dos empresarios. No relativo á xurisprudencia dispoñible, a Sentenza da Sala 
do Social, Sección 2.ª, do Tribunal Superior de Xustiza de Madrid 618/2009, do 6 de 
outubro (AS 2009\2898), que desestima os recursos de suplicación interpostos por 
ambas as partes contra a Sentenza do Xulgado do Social n.º 8 de Madrid, do 12 de 
xaneiro de 2009, entende que «o pacto só é factible se existe un verdadeiro interese 
industrial e comercial para o empresario, premisa que aquí non concorre por falta de 
proba [...]. Non é suficiente, para a validez do pacto, a súa simple incorporación ao 
contrato de traballo en que se regulen as súas condicións e efectos compensatorios e 
indemnizatorios».

Así as cousas, tería que tratarse dunha empresa cunha certa tradición ou antigüidade 
no mercado e que fose, ademais, unha empresa consolidada no seu sector, cunha mar-

10 díAz PLAtA, D. M. (2014) Prohibiciones a la competencia del trabajador. Tese presentada no seo do 
Departamento de Dereito do Traballo e da Seguridade Social da Universidade Complutense de Madrid. 
En concreto, véxase a p. 305.
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ca que a identificase, no momento de formalizar o contrato, tal como sinalan Alonso 
Olea e Casas Baamonde11, tendo en conta que o obxectivo principal perseguido polos 
puntos 1 e 2 do art. 21 do ET é «protexer a clientela e as perspectivas de negocio» 
do inadecuado uso das informacións internas se os traballadores quebrantan a debida 
confidencialidade. En definitiva, cumprirá valorar en cada caso a existencia de interese 
comercial ou industrial por parte da empresa.

3.2. A compensación económica adecuada

De acordo coa xurisprudencia dispoñible e cos argumentos esgrimidos, entre outros, por 
De Val Tena12, pódese afirmar que non abonda con que un contrato cunha cláusula de 
non competencia cumpra os requisitos legalmente establecidos para ser válido, senón 
que ademais ten que facelo de maneira proporcional, en especial no tocante á relación 
entre o esforzo que lles supón aos traballadores cumprir a devandita cláusula e a com-
pensación económica que se lles outorga. Ao fin e ao cabo, tal e como sinala Del Rey 
Guanter13, a devandita retribución debe servir para asegurar a estabilidade económica 
dos traballadores unha vez extinguido o contrato, para lles evitar a necesidade urxente 
de atopar un novo posto de traballo. De aí que tanto o art. 21.2.b) do ET como o art. 
8.3.b) do Real decreto 1382/1985 falen dunha «compensación económica adecuada».

Así as cousas, tal tipo de cláusula podería resultar nula pola inadecuación da contía 
da compensación económica, isto é, por ser esta menor do que debería. Porén, non 
existe no noso país ningunha normativa legal que especifique o que se entende por 
unha compensación económica adecuada14, e esta debe ser determinada por acordo 
entre as partes, tomando en consideración as circunstancias pertinentes. Ao noso en-
tender, en consonancia con Del Rey Guanter15, unha achega mensual conxuntamente 
cun pagamento final, a modo de indemnización, unha vez finalizada a relación laboral, 
podería considerarse unha compensación económica axeitada; ora ben, que estableceu 
a xurisprudencia correspondente?

11 ALonso oLeA, M. e cAsAs bAAMonde, M. E. (2006) Derecho del trabajo. Madrid, Aranzadi/Thomson 
Reuters, p. 373.
12 de VAL tenA, Á. L. (1999) op cit., pp. 264-270.
13 deL rey GuAnter, S. (2007) Estatuto de los Trabajadores. Comentado y con jurisprudencia. Madrid, 
La Ley, p. 435.
14 Véxase PedrAJAs Moreno, A. e sALA, T. (2005) op. cit., p. 49.
15 deL rey GuAnter, S. (2007) op. cit., p. 435.
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De acordo coa xurisprudencia, os pagamentos mensuais, por si mesmos, dificilmente 
supoñen unha compensación económica adecuada, en particular cando se trata de can-
tidades relativamente pequenas respecto ao salario total. Así as cousas, a Sentenza da 
Sala do Social, Sección 5.ª, do Tribunal Superior de Xustiza de Madrid 436/1999, do 
14 de setembro (AS 1999\3220), considerou como compensación económica adecuada 
o pagamento mensual durante os primeiros vinte e catro meses de vixencia do contrato 
dunha cantidade equivalente ao 30% da remuneración bruta mensual do traballador por 
unha obriga de doce meses de duración; e o mesmo tribunal considerou en 2006 como 
compensación económica adecuada o pagamento dunha cantidade equivalente ao 40% 
da remuneración mensual do traballador, mentres estivese vixente o contrato, por unha 
obriga de dous anos de duración (a relación laboral prolongouse durante tres anos)16.

Mesmo sen ter coñecemento do salario total percibido polo/a traballador/a correspon-
dente, e, por tanto, sen saber que parte do devandito salario suporía esa indemnización 
en diferido, podemos facilmente imaxinar que unha cantidade pactada de, por exemplo, 
300 € mensuais non é suficiente para compensar o custo das dificultades en que inco-
rrería para atopar outro emprego, especialmente no caso do persoal de alta dirección. 
Como termo da comparación cabe citarmos o Auto do 30 de novembro de 2010 da 
Sala do Social, Sección 1.ª, do Tribunal Supremo (XUR\2011\29617), que considerou 
axeitada unha compensación económica de 626,05 € mensuais no ano 2001. Por outra 
banda, a Sentenza da Sala do Social, Sección 1.ª, do Tribunal Superior de Xustiza de 
Navarra 285/2015, do 29 xuño (XUR 2015\293132), entendeu que unha indemniza-
ción de 3299,94 € no ano 2008 (equivalente a 274,995 € mensuais) era insuficiente e, 
en consecuencia, o pacto de non concorrencia ou cláusula de non competencia nulo.

De por parte, a contía será insuficiente non só por si mesma, senón, sobre todo, cando 
a ruptura contractual sexa debida a unha causa sobrevinda, o que agravaría a situación 
do/a traballador/a no tocante á busca dun novo posto de traballo. Neste caso pode con-
siderarse a necesidade dese pagamento final, a modo compensatorio, xa que o pacto de 
non concorrencia limita as posibilidades de que os traballadores a el sometidos poidan 
atopar un emprego adecuado sen incumprilo.

16 Sentenza da Sala do Social, Sección 5.ª, do Tribunal Superior de Xustiza de Madrid 553/2006, do 13 de 
setembro (AS 2007\406).
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Outra cuestión sería ver se os traballadores teñen a obriga de devolver algunha parte da 
compensación económica recibida ao finalizar o seu contrato. Na antes citada Sentenza 
do Tribunal Superior de Xustiza de Navarra 285/2015, malia declararse a cláusula de 
non competencia nula, tamén se condena o traballador a lle devolver á empresa as 
cantidades percibidas durante o período máximo que o art. 21 do ET sinala como de 
duración mínima do pacto no seu caso, de seis meses (2186,34 €); e en igual sentido 
se pronuncia a Sentenza da Sala do Social, Sección 1.ª, do Tribunal Supremo, do 10 de 
febreiro de 2009 (RX\2009\1445), no recurso de casación para a unificación da doutrina 
n.º 2973/2007. Doutra parte, a Sentenza da Sala do Social, Sección 1.ª, do Tribunal 
Supremo, do 20 de xuño de 2012 (RX\2012\8344), que resolve un recurso de casación 
contra unha sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Cataluña, malia considerar o 
pacto de non concorrencia nulo por entender insuficiente unha compensación mensual 
de 311,166 € no ano 2005, con todo, admite a pertinencia da devolución das cantidades 
percibidas por tal concepto con motivo do incumprimento do devandito pacto por parte 
da traballadora17. Noutros casos en que se estimou que a compensación económica fora 
axeitada tamén se esixiu a súa devolución total en virtude do incumprimento do pacto 
de non concorrencia, como no Auto do 13 de novembro de 2013 da Sala do Social, 
Sección 1.ª, do Tribunal Supremo (XUR\2014\7351).

3.3. A adecuación do prazo de vixencia do pacto de non concorrencia

Este apartado non supón maior complicación que cotexar o período polo que se es-
tipulou a vixencia da cláusula de non competencia contractual coa duración máxima 
establecida para tal pacto no art. 21.2 do ET ou o art. 8.3 do Real decreto 1382/1985, 
segundo o caso. Sempre que non exceda os prazos sinalados pola normativa, o pacto 
debería considerarse válido.

17 A sentenza recorrida –ditada polo Tribunal Superior de Xustiza de Cataluña o 14 de decembro de 2010– 
estimaba o recurso de suplicación da empresa, revogaba a sentenza de instancia e condenaba a traballadora 
a lle aboar á empresa a cantidade equivalente ás sumas percibidas en concepto de compensación pola 
subscrición dun pacto de non competencia para despois de extinguido o contrato.

A razón desta condena estribaría, en principio, en que se dá como probado o incumprimento do pacto por 
parte da traballadora, ao comezar a traballar, tras causar baixa voluntaria, nunha empresa da competencia, 
malia que o tribunal considera tal pacto nulo por entender a compensación de 311,16 € mensuais insufi-
ciente. Mais, partindo desa premisa, o Tribunal Superior de Xustiza de Cataluña estima que «a devandita 
percepción se converteu nunha contraprestación sen causa, polo que, dado o carácter sinalagmático do 
contrato de traballo, a traballadora ten a obriga de reintegrar as cantidades percibidas en tal concepto».
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3.4. A reclamación de indemnización por parte da empresa aos traballadores

O art. 10.1 do Real decreto 1382/1985 establece o deber de avisar os seus empregadores 
cun mínimo de tres meses de antelación para os altos directivos que voluntariamente 
desexen rescindir a súa relación contractual; con todo, tamén sinala que «non será 
preciso respectar o aviso previo no suposto de incumprimento contractual grave do 
empresario». Quitado este último caso, de acordo co art. 10.2 do mesmo real decreto, 
se o persoal de alta dirección incumpre o deber de aviso previo no prazo sinalado, «o 
empresario terá dereito [...] a unha indemnización equivalente aos salarios correspon-
dentes á duración do período incumprido».

Pola súa parte, como vimos, o art. 21.3 do ET dispón que os traballadores terán que 
comunicarlles aos empresarios a súa decisión de rescindir o pacto de non concorrencia 
e recuperar a súa liberdade de traballo noutro emprego con cando menos trinta días 
de antelación, así como que daquela perderán «a compensación económica ou outros 
dereitos vinculados á plena dedicación».

4. Que se considera unha compensación económica adecuada?

En relación coa adecuación da compensación económica, existe abundante xurispruden-
cia, xa que esta compensación é un requisito esixido polo artigo 21.2 do ET para a validez 
do pacto de non competencia poscontractual, aínda que, tal como sinala Urbistondo 
Otegui18, o devandito artigo do ET «non define nin dá ningún criterio para determinar 
que cantidades deben considerarse axeitadas. Ante esta situación son os tribunais os 
que se pronuncian caso por caso sobre a adecuación da compensación económica 
pactada, polo que a súa doutrina adquire unha importancia máxima». Neste terreo, por 
exemplo, e de acordo coa mesma autora19: «o TSX de Madrid restrinxe o concepto de 
compensación económica axeitada no relativo ao quantum pagado pola empresa; iso 
resulta especialmente claro cando esa contraprestación se satisfai durante a vixencia da 
relación laboral [...]. O TSX de Madrid parece admitir con maior facilidade a adecuación 
das compensacións pagadas a tanto alzado no momento da extinción contractual fronte 

18 urbistondo oteGui, C. (2009) «Doctrina del TSJ de Madrid sobre el pacto de no competencia postcon-
tractual» Revista Doctrinal Aranzadi Social 6, p. 1.
19 urbistondo oteGui, C. (2009) op. cit. pp. 1-2.
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a aquelas que se van pagando unha vez extinguido o contrato mensualmente, a medida 
que se confirma o cumprimento do compromiso polo traballador».

Así, a Sentenza da Sala do Social, Sección 1.ª, do Tribunal de Xustiza de Madrid 
764/2008, do 27 de outubro (AS 2008\3211), pregúntase no seu fundamento de de-
reito noveno: «cabe considerar axeitado un montante mensual como o apuntado para 
xustificar o sacrificio que, sen dúbida, supoñía o que o recorrente tivese que renunciar 
durante un ano completo a prestar servizos en calquera empresa dedicada en xeral á 
actividade de selección de persoal, que, precisamente, é para a que no seu día se pre-
parou e formou academicamente?». E o tribunal considera no fundamento de dereito 
décimo que a resposta a tal pregunta « por moito que rexa a economía de mercado, ten 
necesariamente que ser negativa, ao non existir proporción real entre a renuncia a que 
se comprometeu o Sr. Pablo e o ingreso económico que, ao cabo, e a modo de renda 
diferida, veu satisfacéndolle cada mes o seu empregador, ao resultar moito máis gravosa 
para el a obriga de non poder traballar durante un ano enteiro en calquera empresa que 
tivese por obxecto a selección de persoal».

Aínda que inevitablemente existirán diferenzas entre os distintos procedementos a 
pregunta formulada e a resposta dada non deixan lugar a dúbidas. As compensacións 
mensuais dificilmente poden compensar o sacrificio futuro.

5. Conclusión

As cláusulas de non competencia son cada día máis utilizadas no tráfico empresarial, 
en particular no relativo ao persoal de alta dirección, en cuxa contratación gozan dunha 
gran relevancia. Proba diso é que a duración máxima destas cláusulas pode ser de até 
dous anos no caso dos altos directivos, mentres que para o resto dos traballadores non 
poden superar os seis meses de extensión. Ademais, as relacións laborais do persoal 
de alta dirección non só se rexen polo ET, senón que gozan dunha normativa espe-
cífica que regula tanto a súa actividade profesional como a materia que nos ocupa, o 
Real decreto 1382/1985. O motivo non é outro que o seguinte: os altos directivos son 
traballadores moi valiosos para as empresas, pois ocupan postos de responsabilidade 
que lles proporcionan acceso a distintas informacións vitais da empresa, entre elas os 
seus segredos industriais.
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Ora ben, para non seren nulas, as cláusulas de non competencia deben cumprir unha 
serie de condicións: alén de axustarse á duración máxima establecida pola normativa 
correspondente segundo o caso, corresponderse cun efectivo interese industrial ou 
comercial no asunto que xustifique incluílas na relación contractual, así como levar 
aparellada unha compensación económica axeitada. Isto último resulta importante 
principalmente no caso do persoal de alta dirección, cuxas posibilidades de atopar 
un novo emprego se ven seriamente reducidas coa presenza dunha cláusula de non 
competencia no seu contrato. 

Examinados os puntos de vista e intereses das partes, cabe concluírmos que a validez 
das cláusulas de non competencia non deixa de ser un tema complexo, que pode com-
plicarse aínda máis de termos en conta o carácter internacional das relacións laborais 
que en moitas ocasións establecen os altos directivos, caso en que nos atopamos con 
diferentes regulacións xurídicas nin sequera sempre dentro do territorio europeo. Así 
e todo, cómpre non perdermos de vista que o seu obxectivo é protexer tanto os traba-
lladores como as empresas, polo debe traballarse a prol da harmonización do dereito 
laboral e a existencia dunha normativa comunitaria clara nesta materia.
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Resumo

O obxectivo deste traballo é ver como as políticas de axuste que se puxeron en marcha por causa 
da crise económica trouxeron consigo unha forte diminución das rendas salariais en relación 
co produto interior bruto, así como un incremento do risco de pobreza e/ou exclusión social en 
España. Xa que logo, analízanse a desigualdade, a pobreza e a perda de poder adquisitivo das 
rendas salariais en España nos anos posteriores ao inicio da crise. 

A superioridade das rendas salariais sobre as empresariais en relación co produto interior bruto de 
finais do pasado século desapareceu até se igualaren ambos os tipos de rendas. Como efecto da 
evolución destas variables macroeconómicas, o risco de pobreza e/ou exclusión social aumentou, 
e os máis castigados foron os menores de 16 anos e os desempregados. Cómpre salientarmos 
que o índice de pobreza e/ou exclusión social en España está situado entre os máis altos da Zona 
Euro, cun crecemento entre 2008 e 2014 tres veces maior á media da rexión.

Palabras chave: rendas salariais, beneficios empresariais, pobreza, desigualdade, exclusión 
social.

Abstract

The aim of this work is to analyse how the adjustment policies that were put in place because of 
the economic crisis lead to a strong decrease of the wage income when compared to the Gross 
Domestic Product (GDP). Also, it analyses how they meant an increase of poverty risk and/or 
social exclusion in Spain. Therefore, this work deals with inequality, poverty and the loss of 
purchasing power of wage income in Spain during the years that followed the crisis.

The superiority of wage income compared with the income of the firms in relation to gross domes-
tic product at the end of last century has disappeared, and the participation of both incomes has 
become equal nowadays. As a result of the evolution of these macroeconomic variables, the risk 
of poverty and/or social exclusion has increased in Spain. The hardest hit has been experienced 
by children under 16 years old and unemployed people. Regarding Europe, it should be noted 
that the poverty rate and/or social exclusion in Spain is located among the highest in the Euro-
zone, having increased three times more than the average in the region between 2008 and 2014.

Keywords: Wage incomes, Corporate profits, Poverty, Inequality, Social exclusion.
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1. Introdución

Aínda que a cohesión social é unha das prioridades da maioría dos gobernos dos países 
desenvolvidos, en moitos deles as desigualdades están a aumentar, en particular tras o 
forte impacto da crise económica global, iniciada en 2008. A redución da actividade 
económica desde este ano xerou un aumento das diferenzas entre as rendas percibidas 
polos distintos axentes económicos, cuxa intensidade non foi homoxénea en todos os 
países. Os efectos da crise económica sobre o emprego, xunto coa capacidade redistri-
butiva do sistema impositivo e a estrutura de protección social de cada país, están na 
orixe desas diferenzas, nalgunhas ocasións, de relevancia. Así, os indicadores de des-
igualdade no conxunto da Unión Europea non sufriron grandes oscilacións no período 
inmediatamente posterior ao comezo da crise, malia que o aumento da desigualdade 
nalgúns países, como en España, foi moi considerable (Ayala Cañón, 2013). 

Neste traballo analízase a situación en España desde un punto de vista comparativo da 
evolución das rendas salariais e os beneficios empresariais, tomando en consideración 
o contexto territorial e as diferentes estruturas poboacionais. Comezamos cunha vi-
sión xeral dos cambios na distribución das rendas entre o traballo e o capital; a seguir 
examinamos a pobreza laboral que se orixinou en España como consecuencia da crise 
económica, desde a perspectiva da poboación que se atopa baixo o limiar de pobreza, 
con privación material severa ou con baixa intensidade de traballo; e, por último, va-
loramos o risco de pobreza e/ou exclusión social mediante o índice AROPE (at risk of 
poverty and exclusion) e presentamos algunhas conclusións.

2. Modificación na distribución da rendas entre o traballo e o capital

O crecemento das desigualdades como consecuencia da crise económica está cada vez 
máis presente na axenda dos grandes debates económicos. O informe elaborado polo 
Fondo Monetario Internacional en marzo de 2014 (FMI, 2014) demostra que na maior 
parte dos países en proceso de consolidación fiscal as fendas sociais se ensancharon, 
en particular en España, un dos países onde máis aumentaron as diferenzas entre ricos 
e pobres (Figura 1). 
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Figura 1. Efecto redistributivo dos axustes fiscais

Fonte: Mars (2014), con base en datos de Euromod e Eurostat.

En calquera caso, non é o mesmo pobreza que desigualdade: esta última pode aumen-
tar en tempos tanto de bonanza como de crise e, de feito, desde 1990 incrementouse 
practicamente en todas as economías avanzadas e emerxentes de Europa, a pesar de 
que as taxas de pobreza se reduciron. Con todo, foron a crise e os axustes que com-
portou os que, definitivamente, dispararon o fenómeno. Unha análise dos vinte e sete 
procesos de axuste nas economías europeas elaborada polo FMI (2013) reflicte como a 
desigualdade entre os ingresos da cidadanía medrou durante os períodos de austeridade, 
unha tendencia en que España se colocou á cabeza. A crise causou unha maior fenda no 
índice de Gini, tal e como se comproba na Gráfica 1. Os datos correspondentes, ademais 
da porcentaxe de variación do devandito índice neste período, recóllense na Táboa 1.
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Gráfica 1. Evolución do índice de Gini en España (2008-2013)

Fonte: elaboración propia con base en datos do INE dispoñibles no enderezo web <www.ine.es>.

Táboa 1. Evolución do índice de Gini en España (2008-2013)

Fonte: elaboración propia con base en datos do INE dispoñibles no enderezo web <www.ine.es>.

Nos últimos anos, as políticas salariais centráronse de forma exclusiva no obxectivo 
de reducir os custos laborais unitarios mediante a contención do crecemento das re-
tribucións e o incremento da produtividade aparente do traballo, aínda que no tocante 
a este último factor se tratou dun incremento pasivo, isto é, aumenta a produtividade 
porque se destrúe emprego, non pola mellora real nos procesos de produción de bens 
e servizos. Por outra banda, a desvalorización salarial manifestouse en particular na 
forma de horas extras non cobradas, que medraron até un 28,5 % en 2013; ademais, o 
incremento do traballo non remunerado foi maior entre aquelas persoas que traballan 
a tempo parcial.

A Táboa 2 e a Gráfica 2 recollen información sobre a remuneración dos asalariados, 
o excedente de explotación bruto/renda bruta e os impostos netos sobre a produción e 
as importacións en España a respecto do produto interior bruto (PIB).

 Ano Índice de Gini % Incremento
 2008 32,20 —
 2009 32,80 1,8634%
 2010 33,40 1,8293%
 2011 33,30 -0,2994%
 2012 34,00 2,1021%
 2013 34,60 1,7647%
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Táboa 2. Evolución da repartición da riqueza como proporción do produto interior bruto (PIB)

Fonte: elaboración propia con base en datos do INE dispoñibles no enderezo web <www.ine.es>.

Gráfica 2. Repartición da riqueza en porcentaxe do PIB

Fonte: elaboración propia con base en datos do INE dispoñibles no enderezo web <www.ine.es>.

 Ano Remuneración Excedente de explotación Impostos netos sobre a
  dos asalariados bruto/renda bruta produción e as importacións
 2000 49,53 40,54 9,93
 2001 49,18 41,19 9,63
 2002 48,72 41,58 9,70
 2003 48,63 41,60 9,77
 2004 47,69 41,87 10,44
 2005 47,4 41,70 10,90
 2006 47,3 41,44 11,26
 2007 47,87 41,89 10,24
 2008 49,43 42,11 8,46
 2009 50,89 42,18 6,93
 2010 50,1 41,25 8,65
 2011 49,6 41,98 8,42
 2012 45,76 45,14 9,10
 2013 45,53 44,78 9,69
 2014 46,94 43,28 9,78
 2015 47,16 42,56 10,28
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O PIB do ano 2012 supón o cénit dunha traxectoria de máis de trinta anos de crecemento 
en España e no resto de Europa. Ao comezo dos anos oitenta, o total das rendas salariais 
supoñía o equivalente ao 53% do PIB español, en tanto que os excedentes brutos de 
explotación se mantiñan no 41% e os impostos sobre a produción supoñían aproxi-
madamente o 6% restante. Na última década do século XX iníciase unha tendencia ao 
descenso das rendas salariais fronte ao incremento das rendas empresariais. En 2012, 
este cambio de tendencia conflúe cara á igualdade na participación das rendas no PIB 
(véxase a Gráfica 2). As rendas salariais acadaron o 45,76% do valor engadido xerado 
pola economía española, mentres que os excedentes brutos de explotación chegaban 
ao 45,14%. Os impostos sobre a produción, cunha contía do 9,1%, completaban esta 
distribución do PIB.

Cando empezou a crise económica, e a maior destrución de emprego en décadas, deuse 
un efecto paradoxal: en 2008, 2009 e 2010 as rendas salariais gañaron peso fronte ás 
rendas empresariais. Dun lado, os asalariados soportaron mellor o primeiro impacto 
que o resto dos ocupados (autónomos incluídos); e, do outro, os salarios, pactados en 
convenios anteriores, seguiron crecendo mentres que os beneficios baixaban. No entanto, 
desde o comezo da crise, as rendas salariais perderon 5,36 puntos do PIB na repartición 
da riqueza nacional até 2013. A partir de 2014 parecen recuperarse algo, e no ano 2015 
esta baixada sitúase nos 3,73 puntos do PIB. Pola contra, os beneficios empresariais 
gañaron aproximadamente 3 puntos nese mesmo período, aínda que na actualidade 
o devandito incremento acumulado é de ao redor de 1 punto desde o inicio da crise.

3. A pobreza laboral como consecuencia da desigualdade

Nas circunstancias descritas, a evolución das variables macroeconómicas fixo que o 
risco de pobreza en España aumentase, de acordo co índice AROPE, que se conver-
teu no valor de referencia para medir a poboación en desamparo dunha sociedade. 
O devandito índice xorde dunha concepción multidimensional da exclusión social e 
da consecuente necesidade de lles prestar atención de maneira eficaz ás situacións 
de vulnerabilidade nas cales a pobreza, aínda que de grande importancia, é só un 
dos aspectos relevantes (Llano, 2015). Así, tal como explica o Instituto Nacional de 
Estatística de España (INE, 2016), combina elementos de renda e posibilidades de 
consumo e emprego. É dicir, combínanse, medidos en porcentaxe sobre o total da 
poboación, os seguintes factores:
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a) Poboación baixo o limiar de pobreza

Considéranse en risco de pobreza as persoas que viven en fogares cunha renda (en 
que se inclúen as transferencias sociais) inferior ao 60% da mediana dos ingresos por 
unidade de consumo1.

Para o ano 2014 (datos de 2013), a mediana2 de renda equivalente foi de 13 268,8 €, 
polo cal, o limiar de pobreza fíxase en 7961,3 €, é dicir, 663,4 € mensuais. Todas as 
persoas que viven en fogares cunha renda por unidade de consumo inferior a esa cifra 
son considerados pobres (véxanse a Táboa 3 e a Gráfica 3).

Táboa 3. Limiar do risco de pobreza en euros

Fonte: elaboración propia con base en datos do INE (ECV 2015) dispoñibles no enderezo web 
<www.ine.es>.

Gráfica 3. Limiar do risco de pobreza en euros

Fonte: elaboración propia con base en datos do INE (ECV 2015) dispoñibles no enderezo web 
<www.ine.es>.

Ano de realización da enquisa 2011 2012 2013 2014 2015
Ingresos do ano 2010 2011 2012 2013 2014
Fogares dunha persoa  8358 8321 8114 7961 8011
Fogares de dous adultos e dous nenos  17 551 17 473 17 040 16 719 16 823

1 Unha unidade de consumo é unha persoa vivindo soa. Os restantes adultos son valorados con 0,5 unida-
des de consumo e os menores con 0,3 cada un. Por exemplo, un fogar con dous adultos e dous nenos ten 
1 + 0,5 + (2 x 0,3) = 2,1 unidades de consumo equivalente. Os ingresos por unidade de consumo do fogar 
obtéñense dividindo os ingresos totais do fogar entre o número de unidades de consumo que o compoñen. 
Así, no exemplo visto, os ingresos dividiranse por 2,1 unidades de consumo.
2 A mediana é o valor que, ordenando todos os individuos de menor a maior ingreso, deixa unha metade 
por debaixo do devandito valor e a outra metade por enriba. Por tanto, ao se tratar dunha medida relativa, 
o seu valor depende do nivel de renda e de como se distribúa a renda entre a poboación.
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b) Poboación con privación material severa

Agrupa as persoas que viven en fogares que cumpren cando menos catro destas nove 
condicións:

1) Non poden permitirse ir de vacacións cando menos unha semana ao ano.
2) Non poden permitirse unha comida de carne, polo ou peixe cando menos cada dous 
días.
3) Non poden permitirse manter a vivenda cunha temperatura axeitada.
4) Non teñen capacidade para afrontar gastos imprevistos.
Considérase a capacidade que ten o fogar para facer fronte a un gasto imprevisto con-
tando unicamente cos seus propios recursos, é dicir, sen acudir a préstamos ou compras 
a prazos para afrontar os gastos habituais que antes se liquidaban en man. O importe do 
gasto vai revisándose cada ano a partir da evolución do nivel de ingresos da poboación. 
En 2015 (ingresos de 2014) o devandito importe situouse en 650 €.
5) Tiveron atrasos no pagamento de gastos relacionados coa vivenda principal (hipo-
teca ou aluguer; recibos de gas, comunidade etc.) ou as compras a prazos nos últimos 
doce meses.
6) Non poden permitirse dispoñer dun automóbil.
7) Non poden permitirse dispoñer de teléfono.
8) Non poden permitirse dispoñer dun televisor.
9) Non poden permitirse dispoñer dunha lavadora.

c) Poboación con baixa intensidade de traballo por fogar

Son os fogares con membros en idade de traballar que o fixeron menos do 20% do total 
do seu potencial de traballo3.

De acordo cos resultados da enquisa de condicións de vida (ECV) do INE, que ofrece 
información sobre os ingresos medios dos fogares en 2014 en España, o ingreso medio 
neto anual por fogar situouse en 26 092 €, cunha diminución do 0,2% respecto do ano 

3 Por exemplo, nun fogar con dous adultos, se só traballa un deles a xornada completa, a intensidade do 
traballo é de 0,5; se traballan os dous a xornada completa é de 1; e se un dos adultos traballa a media xor-
nada e o outro a xornada completa, a intensidade de traballo é de 0,75.
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anterior. Pola súa banda, o ingreso medio por persoa alcanzou os 10 490 €, unha cifra 
0,3 puntos superior á rexistrada o ano precedente. A diferenza da evolución entre o 
ingreso por fogar, que diminúe, e o ingreso por persoa, que aumenta, explícase pola 
redución do tamaño medio do fogar, como se comproba na Gráfica 4.

Gráfica 4. Evolución dos ingresos medios por fogar e por persoa

Fonte: elaboración propia con base en datos do INE (ECV 2015) dispoñibles no enderezo web 
<www.ine.es>.

En España en 2015 (datos de 2014) había máis de trece millóns de persoas en risco de 
pobreza ou exclusión social, concretamente o 28,6% da poboación. Iso implica que 
desde 2009 a cifra se incrementou en 3,9 puntos e contra dous millóns de persoas viron 
como se degradaban as súas condicións de vida até se desprazaren cara ás capas máis 
desprotexidas da sociedade. En especial entre 2009 e 2012, pola vaga de despedimentos 
que sacudiu a economía española. De por parte, un 2,2% da poboación sofre os tres 
factores de desigualdade, isto é, desemprego, pobreza e privación material (véxase a 
Figura 2). Trátase de algo máis dun millón de persoas que se atopan na peor situación 
económica e social posible.

Por idade, o grupo máis castigado é o dos menores de 16 anos. Ademais, demóstrase 
que o emprego non é unha garantía fronte á vulnerabilidade social, pois á volta dun 
11,7% da poboación ten un traballo ou unha pensión e é pobre.
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Figura 2. Intersección de compoñentes

Fonte: INE (2016).

4. Valoración do risco de pobreza ou exclusión social de acordo co índice AROPE

O índice AROPE, en relación coas tres situacións máis destacadas en que se atopa 
a poboación, desde un punto de vista laboral (ocupada, parada ou xubilada), mostra 
que o colectivo con maior risco de pobreza ou exclusión social é o das persoas des-
empregadas: máis do 60% está en situación de risco, é dicir, tres dos cinco millóns de 
parados, aproximadamente.

a) Análise poboacional

En 2008, a taxa de risco dos desempregados era do 42% aproximadamente, mais en 
2014 chegou ao 60%, o que supón un forte incremento en seis anos. A razón dese 
maior risco está na xeneralización do paro de moi longa duración e o esgotamento das 
pensións contributivas: pasados dous anos xa non se ten dereito a gozar delas e a axuda 
asistencial a que pode accederse posteriormente, segundo os casos, pola súa contía, de 
algo máis de catrocentos euros no momento de escribir este traballo (inicios de 2016), 
coloca as persoas que a reciben por debaixo do limiar de pobreza. Xa que logo, é a 
deterioración na cobertura aos desempregados o que empeorou a situación. En 2008 
a taxa de cobertura era do 70% e en 2014 baixou até o 58%; ao mesmo tempo, o peso 
das prestacións contributivas pasou do 70% en 2008 ao 46% en 2014.
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Canto aos ocupados, vese que case o 18% das persoas con emprego ten ingresos tan 
baixos que se sitúa en situación de risco ou exclusión social. A causa deste empeo-
ramento é a desvalorización salarial, producida tanto pola redución dos salarios reais 
como polo aumento do traballo a tempo parcial (Picatoste, Ruesga-Benito e Gonzá-
lez-Laxe, 2016). Son os pensionistas os que teñen menor risco de pobreza, alén de 
que a súa taxa de risco mellorou de forma sensible coa crise económica. Se en 2008 
o 23,5% de encontraba no limiar da pobreza, esta cifra descendeu até o 12% en 2014. 
O mantemento das pensións antigas e o aumento das novas, nun escenario de caída 
de rendas no resto da sociedade, traduciuse nunha mellora da posición relativa deste 
colectivo (véxase a Gráfica 5).

Gráfica 5. Índice AROPE dos distintos segmentos poboacionais

Fonte: elaboración propia con base en datos do INE (ECV 2015) dispoñibles no enderezo web 
<www.ine.es>.

Unha perspectiva dinámica da evolución da situación de risco de pobreza ou exclusión 
social, tomando en consideración o índice AROPE, témola na Táboa 4 e na Gráfica 6.

Táboa 4. Evolución do risco de pobreza ou exclusión social de acordo co
índice AROPE. Poboación incluída en cando menos un dos tres criterios 

do risco de pobreza ou exclusión social por grupos de idade (%)

Fonte: elaboración propia con base en datos do INE (ECV) dispoñibles no enderezo web <www.
ine.es>.

Ano de realización da enquisa 2011 2012 2013 2014 2015
Ingresos do ano 2010 2011 2012 2013 2014
TOTAL  26,7 27,2 27,3 29,2 28,6
Menos de 16 anos 31,6 31,4 31,9 35,4 33,4
De 16 a 64 anos 27,0 29,0 29,5 32,0 31,6
65 e máis anos 21,2 16,5 14,5 12,9 13,7

José PicAtoste

anuario Da FacultaDe De ciencias Do traballo 7, 2016, pp. 153-169



165

Gráfica 6. Dinámica da pobreza ou o risco de exclusión en España

Fonte: elaboración propia con base en datos do INE (ECV) dispoñibles no enderezo web <www.
ine.es>.

b) Análise territorial

A situación é heteroxénea do punto de vista territorial, como consecuencia das diferen-
zas no PIB, mais tamén das políticas sociais e de protección das distintas comunidades 
autónomas. Así as cousas, os ingresos medios anuais máis elevados correspondentes ao 
ano 2014 déronse no País Vasco (13 836 € por persoa), a Comunidade Foral de Navarra 
(13 300 €) e a Comunidade de Madrid (12 534 €). Pola súa vez, os ingresos medios 
anuais máis baixos rexistráronse na Rexión de Murcia (7924 € por persoa), Andalucía 
(7942 €) e Estremadura (8469 €).

Canto ás taxas de risco de pobreza, as máis elevadas corresponderon a Andalucía 
(35,7%), a Rexión de Murcia (31,8%) e Estremadura (29,0%), como acabamos de ver, 
aquelas comunidades en que os ingresos medios anuais foron máis baixos. As taxas 
de risco de pobreza máis baixas pertenceron á Comunidade Foral de Navarra (9,6%), 
o País Vasco (10,9%) e Cataluña (13,9%).

No tocante ao índice AROPE, os seus valores van desde case o 48% na cidade autónoma 
de Ceuta e o 45% na Rexión de Murcia, até pouco máis do 14% e do 15% na Comu-
nidade Foral de Navarra e o País Vasco, respectivamente. É dicir, a desigualdade na 
incidencia da taxa maniféstase en 30 puntos porcentuais de diferenza entre comunidades.
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c) Análise contextual

Na contorna europea, segundo datos de Eurostat (2014), a situación é a reflectida na 
Gráfica 7.

Gráfica 7. Situacións de risco en Europa (2013 e 2014)

Fonte: elaboración propia con base en datos de Eurostat (2013) dispoñibles no enderezo web <http://
ec.europa.eu/eurostat>.

Segundo os últimos datos dispoñibles en Eurostat (2014), o índice AROPE en España 
sitúase entre os máis altos da Zona Euro, xa que chega ao 29,2% fronte ao 23,5% de 
media. Daquela, só superan o noso país en materia de risco Grecia e Letonia, que xunto 
con España, Portugal e Italia conforman o grupo de países con peor índice AROPE 
na Zona Euro. No extremo contrario temos a Francia, Holanda e os países nórdicos 
(véxase a Gráfica 8).

Eurostat (2016) tamén nos proporciona a cifra absoluta de persoas que estaban en si-
tuación de risco de pobreza ou exclusión social en 2014, que ascendeu a 77,8 millóns 
de persoas. A taxa de risco de pobreza en España xa era alta antes da crise, mais a partir 
de 2008 a situación agravouse, o que se manifestou nun incremento do índice AROPE, 
que pasou do 23,8% en 2008 ao 29,2% en 2014; é dicir, sufriu un aumento de 5,4 pun-
tos en seis anos. Neste mesmo período, o índice para o conxunto da Zona Euro tamén 
medrou, malia que o fixo cunha intensidade moito menor, xa que pasou do 21,7% ao 
23,5%, o que supón un incremento de 1,8 puntos. Como pode observarse na Gráfica 
9, o indicador de pobreza creceu en España tres veces máis que a media da Zona Euro.
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Gráfica 8. Valores do índice AROPE

Fonte: elaboración propia con base en datos de Eurostat dispoñibles no enderezo web <http://ec.eu-
ropa.eu/eurostat>.

Gráfica 9. Comparativa España-Eurozona da evolución do índice AROPE

Fonte: elaboración propia con base en datos de Eurostat dispoñibles no enderezo web <http://ec.eu-
ropa.eu/eurostat>.

5. Conclusións

A globalización da economía iniciou un proceso de crecemento das desigualdades, as 
cales ademais se acentuaron como consecuencia da crise económica e os axustes reali-
zados. A comezo dos anos oitenta o total das rendas salariais supoñía un 53% do PBI, 
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mentres que as empresariais constituían o 41%. Nos anos 2012 e 2013 practicamente 
se igualan e ambos os tipos de rendas pasan a representar, aproximadamente, un 45% 
do PIB. Como consecuencia da evolución destas variables macroeconómicas o risco 
de pobreza ou exclusión social aumentou.

En España en 2015 (datos de 2014) contabamos con ao redor de trece millóns de persoas 
(un 28,6% da poboación) nesta situación, cos menores de 16 anos e os desempregados 
como os máis castigados no seo deste grupo. A situación tamén varía de acordo coa 
perspectiva territorial polo motivo de que o PBI é diferente nas distintas comunidades 
autónomas, e tamén as políticas sociais e de protección.

Por último, en relación con Europa, cómpre destacarmos que o índice de pobreza ou 
exclusión social en España está situado entre os máis altos da Zona Euro. Entre 2008 
e 2014 aumentou tres veces máis que a media da rexión.
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Resumo
Este traballo analiza o proceso de internacionalización empresarial e os seus efectos sobre 
a organización e xestión dos recursos humanos, en particular no tocante á migración de tipo 
laboral, cuxo obxectivo básico é a busca de emprego. Así, desde unha perspectiva individual, 
analízanse tamén as tendencias da emigración dos mozos españois durante a etapa de crise actual, 
especialmente entre o grupo con maior nivel de formación, o que se dá en coñecer como «fuga 
de cerebros». Trátase dun fenómeno recente que, aínda que acadou gran notoriedade social, 
non foi suficientemente explorado para o caso español. De por parte, preséntanse como caso 
de estudo nove proxectos migratorios de mozos emigrantes galegos no exterior, que inclúen 
tanto as súas estratexias de integración sociolaboral como percepcións, opinións e apreciacións 
persoais sobre a súa situación actual.
A metodoloxía de traballo segue unha liña estruturada que inclúe técnicas de investigación 
cuantitativa e cualitativa que se basean, por un lado, na explotación de fontes secundarias ofi-
ciais; e, polo outro, na realización de enquisas en profundidade semiestruturadas. Os resultados 
revelan a incuestionable tendencia á alza da emigración xuvenil española durante a actual etapa 
de crise para todos os destinos considerados. Porén, o efecto de «retorno ás raíces» parece ser 
aínda máis poderoso, sobre todo se mellora a situación do mercado laboral español. Con todo, 
dado que é un fenómeno recente, que non mostra desgaste nin moderación, haberá que agardar 
para coñecer a súa tendencia no futuro.
Palabras chave: emigración exterior, internacionalización empresarial, fuga de cerebros, mo-
cidade, interculturalidade.

Abstract
This paper analyses the process of corporate globalization and its effects on the organization and 
management of human resources. This phenomenon has very clear effects on labour migration 
rate, internationally, whose main objective is the search for employment. Thus, from an individ-
ual perspective, trends in migration of Spanish youth during the current stage of crisis are also 
analysed, especially in the group with the highest level of training, which has become known 
as “brain drain”. This is a recent phenomenon, although with great presence in society, has 
not been explored enough for the Spanish case. In addition, it is presented a case study of nine 
migrant youth projects of Galician emigrants abroad that include both social and labour inte-
gration strategies and their perceptions, opinions and assessments about their current situation. 
The work methodology follows a structured line that includes two research techniques (quan-
titative and qualitative) based on the use of official secondary sources first and, secondly, on 
semi-structured in-depth surveys. The results reveal the undeniable upward trend in the Spanish 
university youth migration during the current stage of crisis to all foreign destinations covered, 
due to the lack of jobs and the need of finding new and better opportunities. However, the “re-
turn to roots effect” seems to have an even more powerful effect, especially if the situation of 
the Spanish labour market improves. Since this is a recent phenomenon, we should wait to see 
future trends.
Keywords: External migration, Business internationalization, Labour migration, Brain drain, 
Youth, Multiculturalism.
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1. Introdución

O mundo é un lugar cada vez máis globalizado e o avance da tecnoloxía, en concreto 
das tecnoloxías da información e a comunicación (TIC), conseguiu eliminar os obstá-
culos para traspasar fronteiras e facer que as empresas operen no ámbito internacional. 
Isto, xunto á crise económica dos últimos anos, obrigou a moitas compañías a buscar 
novos mercados no estranxeiro. Así, o mundo empresarial está en continua expansión 
e evolución. Nas últimas décadas, a competitividade aumentou significativamente en 
todos os sectores e, para poder sobrevivir, cada vez son máis as empresas que buscan 
novos mercados fóra do seu país de orixe. Unha proba diso témola na clasificación da 
revista Fortune, coñecida como Fortune Global 500, sobre as mellores organizacións 
de todo o mundo, que no ano 2016 incluía empresas de máis de trinta e cinco nacio-
nalidades diferentes1.

Cando unha empresa pretende dar o salto ao campo internacional precisa a colabora-
ción de todo o seu persoal. Desta maneira, o departamento de recursos humanos (en 
diante RR. HH.) convértese nunha peza fundamental para o éxito do proceso, ao ser 
o encargado de transmitir a estratexia da dirección a toda a organización. A xestión 
internacional de RR. HH. é relativamente novidosa na área profesional ou académica. 
Porén, son moitas as empresas que, ante a necesidade de manexar as operacións reali-
zadas en diferentes países, desenvolveron unha certa especialización. Por outro lado, o 
feito de traballar nun contexto internacional engade conflitos que deben ser resoltos por 
este departamento. Entre outros, debe lidar coas diferenzas culturais dos traballadores 
e coa lexislación dos países onde se estableza a compañía; de xeito adicional, a tarefa 
de implantar unha política corporativa homoxénea vólvese tremendamente complicada.

Así, e a pesar de que a internacionalización é un fenómeno común e xeneralizado no 
mundo empresarial, coñecemos moi pouco sobre as súas implicacións desde o punto 
de vista da migración laboral, dunha banda; e da interculturalidade e a conseguinte 
xestión do capital humano, da outra. Con este traballo queremos investigar estas dúas 
facetas. Así, estudaremos os diferentes modelos de xestión internacional de RR. HH. 
centrándonos nos máis actuais, e avaliaremos os principais obstáculos a que se enfron-
tan os departamentos de RR. HH. durante o proceso de internacionalización. De igual 
maneira, avaliaremos a situación dos traballadores para coñecer en detalle o seu proceso 

1 Pode consultarse a devandita clasificación no enderezo web <http://fortune.com/global500>.
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de expatriación, atendendo ás vantaxes e os inconvenientes que se lles presentan, e á 
súa interacción con persoas doutras culturas. 

De acordo con este enfoque, a crise económica actual está a orixinar unha situación 
completamente nova para a poboación xuvenil, especialmente entre a máis cualificada: a 
emigración cara a outros países con maiores oportunidades laborais e económicas. Este 
colectivo, tradicionalmente caracterizado pola súa escasa mobilidade xeográfica, tivo 
que modificar as súas pautas migratorias ante o desmesurado e persistente desemprego 
orixinado a raíz da actual conxuntura económica. Isto, que se coñece como brain drain 
ou fuga de cerebros (Conseil d’Analyse Économique, 2009), debilita o potencial produ-
tivo da rexión de orixe dos emigrantes e é posible que poida incrementarse nos vindeiros 
anos (Moreno Mínguez, 2012). Trátase, en definitiva, dunha realidade emerxente que, 
aínda que acoutada a un curto período de tempo (2007-2013), ocasiona múltiples nesgos 
e impactos, non só económicos, senón tamén sociais, no ámbito mundial. 

No noso caso particular, queremos examinar e contextualizar este fenómeno da fuga de 
cerebros entre os mozos universitarios españois, co obxecto de describir as principais 
características e tendencias dos movementos migratorios deste colectivo a partir das 
bases de datos oficiais secundarias utilizadas. Así mesmo, pescudamos a percepción 
social que teñen estes mozos da súa experiencia migratoria e os contextos en que se 
produce, como o emprego e outras cuestións da realidade percibida e vivida, a través 
de entrevistas en profundidade de carácter semiestruturado. 

Outra técnica que empregamos para obter datos primarios e interpretar o fenómeno 
estudado foi a realización dunha enquisa a unha mostra non representativa de mozos 
universitarios. En concreto, para o noso caso de estudo escollemos a Comunidade 
Autónoma de Galicia como lugar de orixe e entrevistamos a nove mozos emigrantes 
galegos, sete en Europa e dous en América, de entre 30 e 36 anos. Tratouse de indagar 
os puntos críticos das súas traxectorias e estratexias de migración, a súa situación canto 
ao emprego, o reforzo de redes transnacionais de apoio e axuda e as cuestións máis 
relacionadas coa súa experiencia persoal e a súa identidade como emigrantes.

O obxectivo deste traballo é, por tanto, estudar as principais características destes mo-
zos, quen son, cantos son e, na medida do posible, cal é o seu nivel de formación e a 
súa actividade laboral no país de destino. Este traballo preliminar servirá de piar para 
a análise posterior das súas motivacións e expectativas, con base na análise cualitativa 
dos cuestionarios. De igual maneira, pretendemos sistematizar e describir a evolución 

MArcos rouco-couzo e isAbeL noVo-corti

anuario Da FacultaDe De ciencias Do traballo 7, 2016, pp. 171-201



175

da mobilidade dos mozos españois ao estranxeiro a través da información dispoñible. 
Así, tamén aspiramos a reunir este triple aspecto ambiental, social e económico que 
describe a fuga de cerebros en España.

O desenvolvemento do traballo está estruturado como expoñemos a seguir. Tras a intro-
dución, na segunda sección descríbense os antecedentes e o marco teórico do proceso 
de internacionalización das empresas e as estratexias de RR. HH. Na terceira sección 
enuméranse as estratexias de RR. HH. neste tipo de empresas de que nos ocupamos, e 
coméntanse tanto as tendencias actuais nesta materia como a política de contratación 
que seguen. Na cuarta sección introdúcese o tema da fuga de cerebros, con especial 
atención ao caso español, desde un punto de vista cualitativo. Para completarmos esta 
análise, na sección quinta analízanse as percepcións da experiencia migratoria de nove 
mozos universitarios cuxo lugar de orixe é a Comunidade Autónoma de Galicia. A 
sección sexta presenta os resultados extraídos deste traballo, e, finalmente, dedícase a 
última sección a resumir as nosas principais conclusións.

2. Marco teórico

Ao falarmos de globalización faise referencia á crecente dependencia económica entre 
países, tal e como se reflicte no incremento do fluxo de bens, servizos, capital e sa-
ber-facer (know-how). Para formular o marco teórico deste fenómeno da globalización 
desde o punto de vista empresarial-laboral, imos facer unha clara distinción na análise, 
separando o enfoque da demanda de traballo (internacionalización empresarial), por 
un lado; e, polo outro, o enfoque da oferta de traballo (expatriados laborais e fuga de 
cerebros). 

2.1. Internacionalización empresarial

Do punto de vista empresarial, o de internacionalización é un termo que tamén pode 
usarse para describir unha estratexia corporativa deseñada para aproveitar os beneficios 
que comporta converterse nunha empresa global (Gupta e Govindarajan, 2001). Este 
proceso comezou a raíz da liberalización das economías nacionais após a Segunda 
Guerra Mundial, e fomentou a aparición das denominadas empresas multinacionais, que 
arestora son un dos principais axentes do comercio e do desenvolvemento económico 
internacional. Con todo, cómpre termos en conta, como lembra Martínez Pérez (2008, 
p. 254), que «nalgún momento na vida de toda empresa se fai difícil seguir crecendo no 
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mercado nacional. Ante esta situación, as empresas adoitan adoptar unha destas dúas 
grandes opcións: manterse dentro do seu país, mediante a diversificación de produtos, 
a integración vertical etc.; ou proseguir na súa liña de produción mais ampliando o seu 
mercado a outros lugares xeográficos». 

Así as cousas, considérase que unha empresa é multinacional cando opera en dous ou 
máis países, coa finalidade de maximizar os seus beneficios, baixo unha perspectiva 
global de grupo e non particular de cada unha das súas unidades nacionais (Navas 
López e Guerras Martín, 2014). Noutras palabras, unha empresa é multinacional 
cando, a pesar de estar en diferentes países, comparte a mesma cultura organizacional 
en todas as sedes, a repartir as súas actividades chave entre elas. Na Figura 1 pode 
observarse cales son os principais destinos escollidos polas empresas españolas que 
se internacionalizan. 

Figura 1. Empresas españolas internacionalizadas segundo a súa localización

Fonte: García Tabuenca e Crecente Romero (2014).

A Unión Europea é un destino preferente para a internacionalización das empresas espa-
ñolas. Como se explicará ao longo deste traballo, os obstáculos que cómpre superar para 
o faceren son moitos menos grazas á harmonización da lexislación, o libre comercio e 
as políticas europeas que o fomentan. En segundo lugar sitúase América Latina, onde, 
alén da vantaxe que supón o idioma, se atopan economías emerxentes, máis dinámicas e 
de maior crecemento que as españolas. Dentro deste territorio salientan México, Brasil 
e Perú. No outro extremo encóntranse África, pola súa profunda inestabilidade política, 
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e América do Norte. Este último caso conforma os destinos con maiores salarios –es-
pecialmente no caso de Canadá–, pero é un mercado moito máis competitivo, polo que 
resulta necesario ter experiencia no proceso de internacionalización.

A motivación principal de calquera toma de decisións nunha organización é obter be-
neficios; ora ben, no caso da internacionalización existen moitas outras razóns que a 
acompañan. Estas poden dividirse en dous bloques, segundo a súa orixe (Navas López 
e Guerras Martín, 2014):

a) Internas
Son aquelas relacionadas coas capacidades da empresa para tomar decisións que me-
lloren a súa competitividade. Entre elas podemos mencionar a redución de custos, tanto 
de recursos produtivos como de cargas fiscais; a busca de recursos ou de infraestruturas 
esenciais para a actividade da empresa; a obtención do volume de vendas necesario 
para alcanzar o tamaño mínimo eficiente; a diminución do risco global, ao diversificar 
os mercados; e, por último, a explotación de recursos e capacidades propios dos países 
de destino.
b) Externas
Resultan independentes da vontade da empresa. As máis relevantes son o ciclo de 
vida-industria, pois canto máis reducido sexa o mercado, antes se satura, e por iso as 
empresas pensan en internacionalizarse; a demanda externa, pois sempre é importante 
conseguir novos clientes aos cales ofrecer os seus produtos; seguir os clientes (é o 
caso das empresas provedoras que se internacionalizan ao facelo os seus clientes); e, 
finalmente, a globalización da industria.

Cómpre sinalarmos que na práctica habitual das empresas os argumentos para inter-
nacionalizarse non se dan de forma illada, senón que se presentan conxuntamente. No 
caso concreto das empresas españolas, detrás deste proceso de expansión temos como 
causas principais a demanda internacional e a procura do crecemento e a estabilidade 
ante a situación económica no noso país, e, por último, a estratexia da propia organi-
zación. É dicir, fundamentalmente as organizacións buscan compensar ou amortecer 
as caídas da demanda no mercado interno (véxase a Figura 2).
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Figura 2. Motivos das empresas españolas para se internacionalizaren

Fonte: García Tabuenca e Crecente Romero (2014).

Unha vez tomada a decisión de se internacionalizar, a empresa debe desenvolver unha 
estratexia, polo que debe ter en conta o contorno do país de destino, así como os seus 
recursos e capacidades. Ao traballar no estranxeiro, pode que a compañía deba axustar 
tamén os seus procedementos, xa que as condicións do país ditarán cales son os máis 
adecuados. No caso dunha internacionalización a varios países simultaneamente, haberá 
que deseñar unha estratexia para cada país, que reflicta as preferencias, necesidades 
ou gustos locais, alén das regulacións legais, con vistas a levar a cabo os cambios es-
pecíficos oportunos canto ao produto ou servizo que se ofreza, a comercialización ou 
os RR. HH. Esta fase de planificación é sumamente importante, xa que axuda a previr 
os posibles contratempos que poidan xurdir durante o proceso. Na Figura 3 recóllense 
os problemas máis frecuentes das empresas españolas á hora de decidir levar a cabo a 
súa expansión internacional.

Figura 3. Problemas encontrados para a súa internacionalización por parte das empresas 
españolas

Fonte: García Tabuenca e Crecente Romero (2014).
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Tendo en conta o obxecto de estudo deste traballo, queremos destacar os problemas na 
área de RR. HH. e de falta de liderado. Ao longo destas páxinas detallaranse os dife-
rentes aspectos que poden supoñer un inconveniente durante o proceso de expansión 
e como se xestionan correctamente. Por suposto, o estudo financeiro é o impedimento 
máis común, posto que a inmersión en novos mercados require dun gran desembolso 
económico. Aínda máis cando a empresa non ten experiencia neste tipo de procesos, 
pois a incerteza e a falta de coñecementos dos devanditos mercados sempre provocan 
temor nas directivas.

Canto ás estratexias de internacionalización, existen tres estilos fundamentais:

a) estratexia global: enfocada ao mercado mundial con escasos cambios no contexto 
local;
b) estratexia multidoméstica: dirixida ao mercado local, aínda que os produtos e servizos 
difiren segundo o país de destino;
c) e estratexia transnacional: en que as filiais teñen suficiente autonomía e flexibilidade 
para realizar cambios locais grazas a unha alta coordinación coa matriz.

O grao de internacionalización non é igual en todas as organizacións, senón que se 
determina en función da porción de actividades que se efectúan no exterior. De feito, 
outra posible clasificación é aquela que distingue as empresas en tres categorías aten-
dendo precisamente ao seu nivel de internacionalización:

a) empresa internacional, en que as filiais contan cunha autonomía e unha independen-
cia limitadas, e a toma de decisións e o desenvolvemento da estratexia se centralizan 
na matriz;
b) empresa multinacional propiamente dita, que lles concede certa liberdade ás filiais 
para tomar decisións e levar a cabo estratexias naquelas actividades que faciliten a 
adaptación ao mercado local, mantendo centralizadas as relacionadas coa marca;
c) e a empresa transnacional, en que o coñecemento e capacidade de cada filial son 
decisivos, xa que se fan participes de todas as decisións estratéxicas da compañía a 
través dunha retroalimentación (feedback) continua coa central.

En definitiva, unha vez que a empresa escolla que clase de proceso de internacionali-
zación vai executar, deberá adaptarse a el co fin de que resulte exitoso. Para iso, terá 
que realizar os cambios oportunos no que á produción, o aprovisionamento, a comer-
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cialización, o financiamento e a xestión de RR. HH. se refire (Martín Rojo e Gaspar 
González, 2007). 

2.2. Estratexias de recursos humanos para a internacionalización

A mobilización internacional de RR. HH. pode producirse en diversos contextos. En 
calquera caso, trátase de cubrir certas necesidades de capital humano para contribuír 
ao éxito do proceso de internacionalización dunha empresa. Este proceso dependerá 
da estratexia empresarial adoptada, das preferencias no tocante á man de obra que se 
empregará e do grao de desenvolvemento da actividade. Tal e como di Cerón (2011, 
p. 261), «o fluxo transnacional de RR. HH. pode responder a distintas modalidades 
de crecemento no exterior, que caracterizarán a empresa como doméstica ou local, 
multidoméstica, internacional, multinacional ou global».

2.2.1. Tendencias actuais

A xestión de RR. HH. é máis difícil nas empresas multinacionais, no caso das cales 
adoitan xurdir complicacións polas diferenzas políticas, legais, culturais e económicas 
entre os distintos países en que operan. Para salvar estes obstáculos as organizacións 
poden optar por tres enfoques que se relacionan de xeito directo coa estratexia de 
internacionalización elixida previamente pola compañía no que ten a ver coa decisión 
que se vai tomar en materia de persoal (Wild e Wild, 2012): empregar traballadores 
locais do país de destino, expatriados enviados desde o país de orixe ou traballadores 
de países distintos aos mencionados. Noutras palabras, cómpre escoller entre as estra-
texias etnocéntrica, policéntrica ou xeocéntrica. 

A estratexia etnocéntrica parte da base de que as prácticas, os valores e as capacidades 
da compañía no país de orixe son mellores. Desta maneira, a directiva toma todas as 
decisións relevantes e as subsidiarias no estranxeiro cúmprenas. Esta formulación é 
común que se aplique en empresas internacionais porque se usan as competencias 
características propias e singulares da organización, proporciona unha perspectiva 
clara aos traballadores e permite o desenvolvemento dos altos cargos. Porén, tamén 
presenta as súas desvantaxes, xa que pode chegar a parecer que a compañía matriz é 
a mellor en todos os aspectos, o que reduciría o seu interese en innovar ou mellorar 
as súas prácticas.
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Pola súa vez, a estratexia policéntrica considera importante adaptarse ás particularidades 
de cada país. Desta forma, malia que o órgano directivo toma as decisións estratéxi-
cas, é o equipo de cada país de destino o que decide a mellor maneira de implantalas. 
Esta idea adoita aplicarse en empresas multinacionais. Entre as súas vantaxes, cabe 
apuntarmos que enfatiza as virtudes de cada país; facilita o cumprimento da lexislación 
correspondente; e favorece as relacións comerciais, ao dar emprego á poboación local 
e potenciar o mercado de traballo. Canto ás desvantaxes, hai que resaltar que a coor-
dinación da cadea de valor entre as sedes se complica; e as prácticas para implantar 
as medidas decididas pola matriz están illadas dentro de cada país, o que fomenta a 
autonomía das subsidiarias e, en consecuencia, reduce as posibilidades de manter unha 
perspectiva internacional única dentro da compañía.

Por último, a estratexia xeocéntrica entende que todos os países posúen características 
exclusivas que non son nin mellores nin peores que as doutros países, simplemente 
son as súas. Tanto a matriz como as sedes colaboran entre si para identificar e difundir 
as que consideran que son as mellores prácticas para implantar na organización. Esta 
corrente é propia das empresas transnacionais. Ten como vantaxes principais que facilita 
o trato con diferentes persoas en distintos países; incentiva as ideas con maior potencial 
no ámbito global; e aumenta as oportunidades de aprendizaxe. En contrapartida, como 
desvantaxe, alén de ser moi custosa, resulta unha estratexia difícil de desenvolver e 
manter. Ademais é a opción en que resulta máis complicado dar co persoal cualificado 
necesario para poder levala a cabo con éxito.

Aínda que explicamos estas tres estratexias por separado, na práctica as empresas 
aplican a un tempo diferentes aspectos de cada unha delas. O resultado no mercado 
internacional é a existencia dunha ampla variedade de políticas de persoal entre as 
compañías. Unha empresa pode adoptar unha estratexia etnocéntrica nun primeiro 
momento, mais unha vez aumente a súa experiencia no novo mercado e teña a certeza 
de que a filial ten futuro nesa localización, talvez cambie a unha estratexia policéntrica 
e dote de máis autonomía a devandita filial.

Á marxe das estratexias que acabamos de comentar, existen alternativas á expatriación 
estable, nun único destino e de longa duración. Estas novas tendencias xorden a raíz 
da crise económica co fin prioritario de reducir custos e evitar a incerteza que se xera 
sobre o futuro profesional tras a fase expatriación (Matorras Díaz-Caneja, 2012):
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a) A primeira das fórmulas consiste en desprazamentos temporais estables, pero de máis 
longa duración, que non adoitan superar o limiar dos seis meses. Acostuma utilizarse 
para posibilitar o inicio da actividade no estranxeiro e para adaptar a cultura local dos 
traballadores á cultura corporativa. Así, cando a filial aprenda a autoxestionarse terá 
unha relación máis fluída coa sede central.
b) En segundo lugar temos os desprazamentos descontinuos, cuxos protagonistas se 
denominan commuters. Son traballadores que realizan as súas funcións para a sede 
central, mais viaxan regularmente ao estranxeiro dentro da súa carreira profesional. A 
finalidade principal desta práctica é evitar o conflito que pode supoñer a chegada de 
traballadores estranxeiros que descoñecen o contorno local e a dinámica de traballo.
c) A terceira opción denomínase expatriación virtual. Os seus protagonistas non son 
expatriados, senón persoas capacitadas para teledirixir a actividade empresarial que se 
desenvolve no estranxeiro e para levar a cabo labores de coordinación aproveitando as 
novas tecnoloxías. Estes traballadores tamén viaxan ao estranxeiro de forma periódi-
ca. A maior vantaxe desta fórmula é o aforro que supón, ao diminuír a necesidade de 
desprazar os empregados, pois as viaxes son en moitos casos substituídas por audio-
conferencias (conference calls).
d) A cuarta e última alternativa está máis enfocada aos directivos, entre os que gaña 
acollida a figura dos directivos de transición (interim managers) que colaboran co per-
soal local de destino, facilitando o relevo ou, de ser o caso, a continuidade do persoal 
directivo local. Son traballadores importantes na estratexia da empresa, pois asumen 
o control de áreas de actuación críticas.

2.2.2. Política corporativa

Para que calquera das estratexias até agora mencionadas teña éxito é fundamental que 
dentro da empresa se comparta unha mesma visión ou uns mesmos valores. De feito, 
un estudo recente da Sociedade de Xestión de Recursos Humanos nos Estados Unidos 
(Briscoe, Schuler e Tarique, 2012) indica que aqueles aspectos en que inflúe a cultura 
son estes: os procesos de recrutamento e contratación; as relacións comerciais; o uso 
de múltiples idiomas; a percepción da xustiza dentro dunha organización; a toma de 
decisións; a avaliación de resultados; o desenvolvemento de habilidades directivas e 
de liderado; o desenvolvemento dun mesmo pensamento; e as diferentes perspectivas 
ante os plans de carreira. A implantación dunha cultura organizativa internacional é a 
clave para superar os problemas que poidan aparecer ao xestionar cadros de persoal 
multiculturais.
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A mellor ferramenta para transmitir esta cultura organizativa é un sistema fluído de 
comunicación interna. Esta comunicación debe producirse en dúas direccións, das sedes 
á matriz e viceversa. Coa axuda da tecnoloxía, conseguir este obxectivo resulta cada 
vez máis fácil: «o mellor enfoque é que a empresa utilice unha intranet e centralice os 
datos de todas as súas filiais. Este sistema de información pode axudar os directivos a 
anticipar as preocupacións dos empregados e idear solucións a posibles problemas nas 
relacións laborais transnacionais» (Cavusgil, Knight e Riesenberger, 2008, p. 566). A 
intranet é un medio de comunicación moi efectivo para transmitir a misión e os obxec-
tivos da compañía, e permite establecer contacto entre a organización e os traballadores 
arredor do mundo, de forma que todos os membros da organización teñan coñecemento, 
en tempo real, das novidades que se produzan en calquera filial da empresa. 

Así e todo, a pesar da eficacia deste sistema, non debe perderse a comunicación cara a 
cara, por iso é vital manter reunións periódicas cos responsables de cada sede, tanto no 
país de orixe como no país de destino. Estas medidas, xunto co deseño dunha cultura 
organizativa axeitada, constitúen un importante mecanismo de coordinación e control 
dentro da compañía. En palabras de Navas López e Guerras Martín (2014, p. 257), 
«considérase adecuado que a cultura da empresa multinacional garde un certo equi-
librio entre os intereses económicos e financeiros da matriz e os das unidades locais, 
manteña o compromiso co emprego local en todos os países, facilite un certo grao de 
autonomía á hora de tomar decisións da unidades locais respecto da oficina central e 
integre os hábitos e costumes de cada país».

Desta maneira, preténdese que todos os países en que se atopa a compañía se benefi-
cien da súa presenza, e evitar así prácticas abusivas cara á poboación de países menos 
desenvolvidos. Se se establece un código ético aplicable a todos os membros da orga-
nización, desaparecen as posibles friccións entre os traballadores polas diferenzas no 
trato recibido ou nas condicións de traballo. A súa vez, é unha boa forma de paliar a 
desprotección en materia laboral e de prevención de riscos que sofren os traballadores 
de determinados países.

3. A fuga de cerebros: unha nova fórmula de migración laboral

O estudo sociolóxico enfróntase na actualidade cunha realidade social que afecta es-
pecialmente aos mozos e que se denomina cambio paradigmático (Beck e Beck-Ger-
nsheim, 2008), é dicir, o paso metodolóxico da conceptualidade nacional a un marco 
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conceptual cosmopolita, necesario para que a socioloxía poida cumprir coa función 
de ciencia da realidade. Este novo concepto deixa atrás o nacionalismo metodolóxico 
para comezar a pensar nas xeracións como constelacións de carácter transnacional que 
configuran unha comunidade internacional. Falamos neste caso da xeración de mozos 
universitarios, con altos niveis de cualificación e cunha vocación profesional que non 
presenta límites nin fronteiras xeográficas ou de calquera índole cultural. 

Igualmente, recuperándomos as ideas de espazo e tempo, das situacións de dobre vínculo 
e da dualidade presenza e ausencia (Bauman, 2013), podemos dicir que o uso das TIC 
permitiu non só afianzar a conectividade transnacional entre empresas, senón tamén 
entre particulares para os seus distintos usos, profesionais ou persoais (López Ortega, 
2009). Así, as restricións espazo-tempo hoxe en día son salvadas grazas a que as TIC fan 
posible percibir e observar con «proximidade virtual» o que está ocorrendo a quilóme-
tros de distancia, incluso noutro país. De por parte, o desenvolvemento da web 2.0, que 
incorpora un gran número de redes sociais e que fixo despegar sen dúbida o uso destas 
tecnoloxías (Garay, Luján e Etxebarría, 2013), tamén comportou que os sentimentos 
de nostalxia, morriña ou apego ao lugar de orixe, afastamento de familiares e amigos, 
se diluísen en gran medida. Non quita isto, con todo, que a frialdade destes medios 
impida, en ocasións, alcanzar a plena equiparación coas vivencias físicas e palpables.

De nos centrar no caso de España, con este panorama virtual e en presenza da crise de 
emprego sufrida, o número de mozos con alta cualificación que busca unha oportuni-
dade fóra das nosas fronteiras é crecente e sostense no tempo desde 2008, aínda que 
tal emigración xa se viña configurando máis timidamente desde finais do século XX. A 
pesar de que son moitos os aspectos con que conta esta nova realidade coñecida como 
fuga de cerebros, o certo é que non hai moitos estudos sobre o tema, en especial no 
referente á análise cuantitativa (Navarrete Moreno, 2014). 

O noso caso de estudo céntrase en mozos universitarios que constitúen o que deu en 
denominarse como a terceira emigración galega (González Laxe, Martín Bermúdez 
e Martín Palmero, 2013). O proceso emigratorio tradicional en Galicia presenta dúas 
correntes migratorias durante o século XX, a primeira das cales se produce durante 
a primeira metade do pasado século e se caracteriza pola expulsión de man de obra 
cara a países suramericanos, fundamentalmente, de xeito que ten un marcado carácter 
transoceánico; a segunda, que ten lugar durante a década dos cincuenta, diríxese cara 
aos países europeos máis desenvolvidos, atraída polos maiores niveis salariais. Ambas 
foron consecuencia do lento proceso de industrialización en Galicia, que impediu que a 
man de obra excedente do sector agrario puidese redirixirse á industria ou aos servizos. 
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Porén, coa chegada do século XXI, está producíndose un novo fenómeno migratorio 
galego, similar en esencia aos anteriores polo seu carácter transfronteirizo, mais, á vez, 
completamente diferente. O novo perfil do emigrante responde a unha persoa nova e con 
alto nivel de formación, a diferenza dos emigrantes dos fluxos migratorios do século 
pasado. Falamos así da terceira xeración de emigrados en Galicia.

4. Fuga de cerebros en España: un fenómeno estable?

Como acabamos de ver, outra das fórmulas de migración laboral que resulta de crecente 
preocupación en España é a coñecida como fuga de cerebros, en que son os propios 
traballadores os que deciden emigrar, sen vinculación ningunha cunha empresa de 
carácter internacional. En 2015, o número de persoas de nacionalidade española que 
residen no estranxeiro, segundo os datos do Padrón de españois residentes no estranxeiro 
(PERE), é de 2 183 043 persoas, o que supón un incremento do 6,1% a respecto do 
ano anterior. Entre eles, o 33,6% naceu en España, o 59,7% naceu no seu actual país 
de residencia e o 6,3% noutros países. 

Por áreas xeográficas, os maiores incrementos prodúcense en América (+ 81 030) e 
en Europa (+ 39 246), malia que en termos relativos o maior incremento corresponde 
a Asia (+ 2956, o que supón un aumento de case o 11%). Por países, os destinos con 
máis poboación de nacionalidade española en 2015 eran, por esta orde, Arxentina, 
Francia, Venezuela e Alemaña. Canto aos incrementos rexistrados para este ano, os 
máis destacados tiveron lugar en Arxentina, Cuba e os Estados Unidos. Porén, en 
termos relativos corresponden a Ecuador, Bolivia e Colombia. Se distinguimos na 
análise por tramos de idade, a franxa máis frecuente é a comprendida entre os 16 e os 
64 anos (62,7%), con residencia na súa maioría en América e Europa a partes iguais, 
seguida da dos maiores de 64 anos (22,3%), residentes polo xeral en América e Europa, 
cunha repartición aproximada de dous terzos e un terzo, respectivamente; por último 
estarían os menores de 16 anos (15%), no tocante aos cales coinciden como residencias 
predilectas América e Europa, mais cunha repartición algo diferente, de tres cuartos e 
un cuarto, respectivamente.

Entre as mudanzas migratorias que se manifestaron durante estes anos de crise econó-
mica, a máis sorprendente, sen dúbida, foi a relativa ás actitudes dos mozos españois 
ante os proxectos migratorios posibles ou reais que se lles presentan. En concreto, e 
fronte á súa tradicional falta de mobilidade en anos anteriores, a Comisión Europea 
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(2012) indica que actualmente tan só o 29% dos mozos españois entre 15 e 35 anos non 
desexaría ir traballar a outro país. Así, segundo esta institución europea, desde o ano 
2002, o incremento da emigración foi constante, e a partir de 2005 acelerouse de xeito 
notable, cun total de 20 509 mozos que abandonaron o país en 2012, o que fai que a 
suma até 2011 chegue aos 163 213 mozos. Os destinos predilectos deste colectivo son 
fundamentalmente Europa (67 366) e América (29 035) para o ano 2011, especialmente, 
o Reino Unido e Alemaña (Táboa 1). 

Táboa 1. Mozos españois entre 15 e 35 anos que desexarían ir traballar a outro país europeo, 
segundo destino, 2011

Fonte: Comisión Europea (2011).

Canto á idade, pode observarse que os mozos que abandonaron o país son máis nume-
rosos no grupo de idade entre os 25 e os 29 anos, o que coincide probablemente coa 
etapa de finalización dos seus estudos, polo que, ante a falta de oportunidades laborais, 
deciden buscar traballo noutros países (Moreno Mínguez, 2012). Cabe salientarmos, 
no entanto, que non se pode verificar con rotundidade que se estea a producir unha 
saída masiva de mozos españois, pois estas cifras non diferencian entre mozos espa-
ñois e estranxeiros, e, daquela, a inmigración vinculada ao retorno, como resultado do 
elevado nivel de desemprego en España, podería estar xustificando en maior ou menor 
medida estes resultados (González, 2012). En 2012 un total de 302 623 mozos españois 
entre 15 e 29 anos están residindo noutro país. Os destinos maioritarios son América 
(198 960) e Europa (94 845). 

Canto ás características sociodemográficas, aprécianse máis diferenzas por idade que 
por sexo. Así, o número de mozos españois residentes noutros continentes aumenta a 
medida que o tramo de idade aumenta. 

 Si, por un tempo Si, por un tempo
 curto longo Non NS/NC
EU-27 28% 25% 44% 3%
Dinamarca 35% 31% 31% 3%
Francia 29% 31% 37% 3%
España 36% 32% 29% 3%
Alemaña 34% 20% 44% 2%
Países Baixos 21% 23% 53% 3%
Reino Unido 34% 22% 41% 3%

MArcos rouco-couzo e isAbeL noVo-corti

anuario Da FacultaDe De ciencias Do traballo 7, 2016, pp. 171-201



187

Nos próximos anos espérase un crecemento continuado da poboación española, que 
pasará dos 45 989 016 habitantes no ano 2010 até os 52 279 310 habitantes para o ano 
2060, nunha proporción similar á da Unión Europea. Non obstante, a crise económica 
actual, unida ao descenso progresivo da natalidade, auguran un futuro incerto para a 
poboación moza española. Así, prevese un lixeiro descenso nos últimos anos do período 
proxectado e unha máis que probable perda poboacional irreparable no caso dos mozos 
españois, co conseguinte proceso de avellentamento da sociedade (Eurostat, 2016). En 
concreto, segundo as proxeccións realizadas por Eurostat, a poboación moza entre 15 
e 29 anos sufrirá unha diminución até o ano 2055, cando se iniciará unha leve recupe-
ración. Máis acentuado será o descenso no caso dos mozos entre 25 e 29 anos, aínda 
que se agarda unha recuperación máis temperá, a partir de 2025 (Figura 4). 

Figura 4. Evolución da poboación española e da UE27 (2010-2060) (millóns de habitantes)

Fonte: elaboración propia a partir de datos de Eurostat (2016).

5. Caso de estudo: a fuga de cerebros galega

A emigración marcou a historia e o desenvolvemento socioeconómico de Galicia (Oso 
Casas, Golías Pérez e Villares Varela, 2008). Porén, a pesar de ser unha rexión con 
abundante experiencia na expulsión de man de obra cara a outras comunidades autó-
nomas (emigración interior) ou países (emigración exterior), arestora os seus fluxos 
migratorios variaron enormemente tanto na intensidade e a dirección como no fondo: 
a diferenza de épocas anteriores en que a man de obra estaba escasamente formada, o 
fluxo de emigrantes galegos actual está formado por persoas mozas e cada vez máis 
cualificadas. Este fenómeno, aínda que é percibido socialmente de forma clara e no-
toria, está pouco estudado e cuantificado (González Laxe, Martín Bermúdez e Martín 
Palmero, 2013). 
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A seguir trataremos o fenómeno da fuga de cerebros entre os mozos universitarios 
galegos, abordando as súas características principais no marco do recente crecemento 
do proxecto migratorio dos mozos españois a países do contorno europeo e a outras 
latitudes durante os últimos anos de crise económica, como «un proceso que apenas 
comezou» (Navarrete Moreno, 2014). Ademais, avaliaremos tamén os efectos destas 
experiencias migratorias dos mozos nos seus países de destino, para determinar se nos 
encontraremos ante un «efecto chamada» entre coetáneos que expulse un maior número 
de mozos españois ao estranxeiro ou ben se se converte nun proceso de inmigración 
de «retorno ás raíces» (Oso Casas, Golías Pérez e Villares Varela, 2008, p. 111), isto 
é, ao seu país de orixe, España, e en concreto a Galicia.
 
Con esta finalidade, describiremos as condicións do mercado laboral galego para este 
colectivo de mozos galegos do sistema universitario galego (SUG) en xeral, e dedica-
remos unha especial mención ás entrevistas en profundidade no apartado de resultados. 

5.1. Mozos emigrantes galegos no estranxeiro: expectativas e condicións de traballo

Nesta sección, como apuntabamos, veremos a situación e as circunstancias laborais dos 
mozos universitarios galegos que xustifiquen a posibilidade ou necesidade de realizaren 
movementos migratorios cara ao estranxeiro, por motivos de traballo ou mellora das 
condicións de vida. Para iso, utilizaremos como fonte básica de información secundaria 
os resultados dos estudos da inserción laboral dos titulados no sistema universitario de 
Galicia que a Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) 
elabora para cada ano académico, coa mesma metodoloxía, desde o ano 2001 até o ano 
2010, como última data dispoñible (ACSUG, 2012).

Unha das primeiras cuestións destacables é que, malia que a tendencia xeneralizada 
dos universitarios galegos ao finalizar a carreira era continuar coa súa formación 
académica ou incluso preparar oposicións, a chegada da crise orixinou un cambio de 
comportamento, cunha redución drástica dos que continúan estudando en favor daqueles 
que desexan acceder ao mercado laboral. Este cambio obsérvase claramente a partir 
de 2008, cando por primeira vez desde 2001 o número de universitarios que accede ao 
mercado de traballo (54,95%) supera ao daqueles que seguen a estudar (45,05%) (véxase 
a Táboa 2). Aínda que podería parecer que as deplorables condicións do mercado de 
traballo actual os farían optar por alternativas formativas, o certo é que probablemente 
as necesidades económicas das familias os obriguen a elixir unha temperá incorpora-
ción ao mercado laboral. Neste sentido, outra característica que cómpre salientarmos 
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é o aumento imparable do número de universitarios galegos desempregados, é dicir, 
daqueles que, buscando traballando, non o conseguen. 

Táboa 2. Titulados universitarios galegos segundo a súa actividade ao finalizaren os seus 
estudos (%)

* Para estes anos soamente existe información diferenciada entre titulados que teñen un traballo 
e aqueles que non, mais non a proporción dentro daqueles que teñen un traballo relacionado 
cos seus estudos.
Fonte: elaboración propia a partir de datos de ACSUG (2012).

De nos centrar no colectivo de mozos universitarios que traballan, veremos como 
a maior parte o fai por conta allea, e mesmo unha alta porcentaxe opera dentro da 
economía irregular. Así, nos anos de crise –e nalgúns anos anteriores–, máis do 21% 
non está dado de alta e máis do 5% traballa sen contrato. Durante estes anos queda 
igualmente reflectida a precariedade laboral en Galicia segundo o tipo de contrato, xa 
que a contratación indefinida descendeu en porcentaxe e hoxe unicamente algo máis 
dun terzo dos mozos universitarios teñen un contrato fixo. Este retroceso vai unido, 
ademais, ao aumento dos contratos temporais (do 34,98% en 2007 ao 45,82% en 
2010) e tamén do número de bolseiros, cuxa cifra case se duplicou nalgúns anos de 
crise (pasou do 2,66% en 2007 ao 5,37% en 2008, e ao 5,06% en 2009). O contrato 
en prácticas, aínda que con altibaixos, mantívose en porcentaxes similares (arredor 
do 10%) (Táboa 3). Este panorama pon de manifesto a enorme inestabilidade laboral 
para a poboación xuvenil galega, o cal pode chegar a ter graves repercusións no efecto 
de saída de Galicia. 

 01-03 03-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10
Continúa estudando 57,38 59,56 58,06 63,23 54,36 45,05 35,47
Prepara oposicións 27,72 30,70 25,82 29,50 26,02 24,72 13,36
Continúa os seus estudos 29,66 28,86 32,34 33,73 28,34 20,33 22,11
Traballa/busca traballo 42,62 40,44 41,94 36,77 45,64 54,95 64,53
Ten un traballo relacionado  55,70* 71 63,6 62,75 58,12 55,80 55,37
cos seus estudos 
Ten un traballo non relacionado  5,94 7,47 3,37 3,81 3,5 2,95
cos seus estudos  
Non ten un traballo 44,3 23,06 28,93 33,89 38,07 40,71 41,68
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100
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Táboa 3. Titulados universitarios galegos: tipo de traballo e de contrato (2001-2010)

Fonte: elaboración propia a partir de datos da ACSUG (2012).

Se analizamos os datos por áreas xeográficas, do total de mozos universitarios galegos 
que traballan, o 82,56% faino en Galicia, principalmente na Coruña (40,59%) e Ponte-
vedra (23,60%). Por tanto, as provincias de Lugo e Ourense están perdendo de forma 
manifesta a súa capacidade para absorber man de obra altamente cualificada. Do resto 
de mozos que traballan fóra de Galicia, un 13,87% faino dentro do país (migración 
interior) e tan só un 3,57% no resto do mundo, cos países europeos como destinos 
prioritarios (3%). Daquela, podemos dicir que a pesar do auxe da fuga de cerebros, 
as porcentaxes de universitarios que abandonan Galicia mantivéronse máis ou menos 
estables ao longo do período de crise e en ningún caso son alarmantes, en particular 
no caso da emigración exterior (Táboa 4). 

Por ramas de coñecemento, no ano 2010 as maiores taxas de universitarios emigrantes 
no estranxeiro encontrámolas en Artes e Humanidades (13,72%, máis do triplo da taxa 
media do SUG) e en Enxeñaría e Arquitectura (cunha taxa de emigración ao resto de 
Europa do 1,61%) (Táboa 5). 

 01-03 03-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10
Conta propia 7,76 7,58 6,85 8,75 8,49 11,13 10,19
Conta allea 92,24 92,42 93,15 91,25 91,51 88,87 89,81
Subtotal 100 100 100 100 100 100 100
Dado de alta 88,84 86,95 78,39 82,93 78,88 78,83 78,46
Non dado de alta 11,16 13,05 21,61 17,07 21,12 21,67 21,54
Subtotal 100 100 100 100 100 100 100
Con contrato 95,62 96,10 97,28 96,24 97,5 94,4 94,97
Sen contrato 4,38 3,90 2,72 3,76 2,5 5,6 5,03
Subtotal 100 100 100 100 100 100 100
Indefinido 22,11 39,74 40,95 38,62 36,57 36,92 38,40
Eventual 49,02 37,50 40,23 34,98 43,10 46,16 45,82
En prácticas 13,20 9,95 10,65 10,15 6,48 11,22 11,02
Cunha bolsa 7,58 2,44 2,45 2,66 5,37 5,06 4,15
Outros 8,09 10,37 5,72 13,59 8,49 0,64 0,61
Subtotal 100 100 100 100 100 100 100
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Táboa 4. Titulados universitarios galegos segundo o lugar de traballo (%)

Fonte: elaboración propia a partir de datos da ACSUG (2012).

Táboa 5. Diferentes lugares de traballo por ramas de coñecemento e para o total do SUG, 
2010 (%)

Fonte: ACSUG (2012).

Antes da crise, as razóns principais polas que os mozos universitarios decidían emigrar 
achábanse nas deficiencias do mercado. En 2007, máis do 60% declaraba abandonar 
Galicia ante a falta de traballo ou ben porque tiña mellores ofertas de traballo fóra. 
Xa se podía comprobar daquela que os mecanismos de busca de emprego, en moitos 
casos, non funcionaban debidamente. Coa chegada da crise, os motivos seguen a ser 

 01-03 03-05 05-06 06-07 09-10
Galicia 87,16 87,80 85,46 86 82,56
Resto de España 10,50 11,80 14,02 13,24 13,87
Resto de Europa 1,98 0,30 0,38 0,51 2,95
Resto do mundo 0,36 0,20 0,14 0,25 0,62
TOTAL 100 100 100 100 100

 A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Resto de Resto de Resto do
     España Europa mundo
Ciencias da Saúde 36,54 12,74 8,03 24,51 17,41 0,77 0,00
Ciencias 45,67 3,52 3,98 23,01 21,06 2,77 0,00
Enxeñaría e  41,54 10,56 5,41 20,85 16,72 3,30 1,61
Arquitectura 
Ciencias Sociais  35,03 12,36 10,33 24,05 14,69 2,55 0,99
e Xurídicas I 
Ciencias Sociais  43,60 6,49 6,45 25,88 14,27 3,31 0,00
e Xurídicas II 
Ciencias Sociais  41,51 9,42 13,86 25,14 7,42 2,65 0,00
e Xurídicas III 
Ciencias Sociais  49,19 4,36 4,15 23,12 13,25 5,12 0,81
e Xurídicas IV 
Artes e  36,31 11,28 14,49 21,84 10,66 3,98 1,43
Humanidades I 
Artes e  44,67 6 4,47 22,68 10,44 10,02 1,72
Humanidades II 
SUG 40,59 9,69 8,68 23,60 13,87 2,95 0,63
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os mencionados, malia que cobrou algo máis de forza o non atopar un traballo fronte 
á posibilidade de contar cunha mellor oferta no exterior (Táboa 6). Por ramas de co-
ñecemento, destaca o caso dos titulados de Artes e Humanidades, que deciden deixar 
Galicia por lles faceren unha mellor oferta no exterior en máis da metade dos casos, así 
como o caso dos universitarios de Ciencias Sociais e Xurídicas (turismo, publicidade, 
xornalismo, entre outras actividades), cuxo principal motivo, tamén en máis da metade 
dos casos, radica na falta de traballo en Galicia. 

Táboa 6. Motivos para traballar fóra de Galicia. Resultados por rama de coñecemento e para 
o total do SUG, 2010

* Na columna «Outros» a porcentaxe indicada por ramas de actividade é independente das 
correspondentes ao resto de motivos considerados, polo que a suma de todas as columnas po-
dería superar o 100%.
Fonte: elaboración propia a partir de datos da ACSUG (2012).

5.2. Mozos emigrantes galegos no estranxeiro: entrevistas en profundidade

Co fin de obter unha visión máis completa das percepcións e apreciacións da poboación 
xuvenil española emigrada fóra de España, e para examinar o fenómeno da fuga de 
cerebros en Galicia, levouse a cabo un estudo de caso con entrevistas en profundidade 
a oito mozos galegos, desde unha perspectiva cualitativa. 

 Non encontrar  Mellor oferta Razóns Outros*
 traballo no exterior persoais 
Ciencias da Saúde 19,82 13,45 29,20 47,09
Ciencias 47,34 32,52 15,54 26,34
Enxeñaría e Arquitectura 42,17 30,40 21,72 31,52
Ciencias Sociais e Xurídicas I 47,28 25,96 23,46 18,92
Ciencias Sociais e Xurídicas II 27,61 22,80 25,28 38,77
Ciencias Sociais e Xurídicas III 40,74 24,74 28,71 29,38
Ciencias Sociais e Xurídicas IV 34,47 61,21 26,69 37,42
Artes e Humanidades I 51,68 12,39 32,26 30,24
Artes e Humanidades II 52,00 38,15 29,74 14,26
SUG 2009-2010 38,49 26,38 25,48 9,65
SUG 2006-2007 36,84 30,36 26,06 6,74
SUG 2005-2006 29,64 33,51 31,19 5,66
SUG 2003-2005 32,80 30,90 22,20 14,10
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A mostraxe realizouse a partir das características da poboación estudada nas seccións 
anteriores. Así, a enquisa foilles proporcionada a oito mozos universitarios con idades 
comprendidas entre os 30 e os 36 anos, de xeito que se garantise que se trataba de titu-
lados recentes que terminaran os seus estudos superiores poucos anos antes. Canto ao 
seu nivel formativo, na procura de estudar o fenómeno da fuga de cerebros en Galicia, 
eliximos para a nosa mostra estudantes universitarios na súa maioría procedentes do 
sistema universitario galego, en concreto da Universidade da Coruña (UDC), excep-
tuando tres deles, os cales nos servirán para realizar unha análise comparativa (Táboa 
7). O estudo incorpora unha perspectiva de xénero, cunha representación feminina 
(62%) superior á masculina (38%).

Táboa 7. Ficha técnica do caso de estudo

* O ano 2010 é o último ano dispoñible nos informes da ACSUG, non existe información para 
anos posteriores, polo que tomaremos este dato como referencia do tamaño da poboación 
obxecto de estudo.
Fonte: elaboración propia.

Para alén, a análise desagrega os datos obtidos por ramas de coñecemento ou tipo de 
estudos, distinguindo aqueles de tipo técnico (tres enxeñeiros industriais e un informáti-
co) dos de tipo social (unha licenciada en Dereito, dous licenciados en Economía e unha 
licenciada en Ciencias Ambientais e cun mestrado en publicidade), nunha proporción 
similar á que presenta a UDC (Táboa 8).

Universo de estudo 
Unidade da mostra/unidade informante Mozos de nacionalidade española entre 30 e 36 
 anos, residentes no estranxeiro
Ámbito  Sistema universitario de Galicia
Poboación  8992 titulados (ano 2010)*
Mostra Cinco enquisas (e tres como comparativa)
Mostraxe Non probabilística, de autoselección
Traballo de campo 
Coordinadora do traballo Isabel Novo Corti
Recollida de información Marcos Rouco Couzo
Método de obtención da información Entrevista telefónica ou por Skype
Datas de recollida da información 10.02.2015 até 25.06.2015
Duración da enquisa 19 minutos aproximadamente
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Táboa 8. Titulados na UDC no curso académico 2009/2010 por ramas de coñecemento. 
Tamaño da poboación e mostra

* As titulacións de cada rama poden verse en ACSUG (2012).
Fonte: elaboración propia a partir da ACSUG (2012).

A poboación de interese non se pode enmarcar nun ámbito xeográfico en sentido estrito, 
dado que os titulados do SUG (e da UDC en particular) non tiñan por que ser residentes 
en Galicia no momento de efectuaren os seus estudos. Porén, en todos os casos coincide 
residencia e lugar de realización de estudos. Canto ás súas novas vidas no estranxeiro, 
establecéronse dous puntos xeográficos: o contorno europeo e o contorno suramericano. 
No caso de Europa, temos un total de seis mozos galegos (tres homes e tres mulleres), 
catro deles no Reino Unido, unha en Holanda e outro en Suíza. Pola súa parte, no caso 
de América do Sur, contamos con dúas mozas galegas, unha no Brasil e outra en Chile.

Os eixes temáticos da entrevista versan sobre as motivacións e as expectativas que 
xeraron a migración, os elementos de elección do país de acollida e os obxectivos per-
soais, formativos, laborais e económicos que se querían alcanzar coa migración. Tamén 
se revisaron as formas de comunicación destes migrantes e a percepción diferencial 
da súa experiencia coa doutras xeracións con respecto ao uso das TIC. En concreto, as 
entrevistas tratan de analizar a percepción do proceso migratorio dos mozos universita-
rios galegos emigrados ao exterior, atendendo (a) ao perfil sociodemográfico; (b) o seu 
contexto de partida en España; (c) o uso das TIC e (d) as redes multiculturais xeradas 
por este proceso migratorio. Os resultados máis importantes sobre a súa experiencia 
no proxecto migratorio descríbense a continuación. 

6. Resultados

Após estudarmos o fenómeno da fuga de cerebros en España podemos salientar, en 
primeiro lugar, a crecente importancia do fenómeno nos últimos anos, que coinciden 

Rama de coñecemento* Poboación Mostra
Ciencias da Saúde 345 0
Ciencias  78 1
Enxeñaría e Arquitectura 1069 4
Ciencias Sociais e Xurídicas 1222 4
Arte e Humanidades 83 0
Total 2797 8
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coa etapa de crise económica actual. A maior presenza de mozos españois en Europa e 
América, como principais destinos, é un feito xa constatable e practicamente mensu-
rable, sobre todo no caso europeo. Iso axuda a confirmar que a proximidade espacial 
e cultural, como ocorreu neste estudo de caso, facilita e favorece a opción migratoria 
elixida durante a crise pola maioría dos mozos emigrantes españois.

Na conxuntura actual, non podemos deixar de sinalar o contexto social, económico, 
político e mediático en que se produce este aumento da emigración xuvenil española 
que tratamos de estudar e cuantificar. O comportamento destes mozos ratifica a co-
nectividade transnacional dos nosos mozos emigrantes. Da mesma maneira, puidemos 
comprobar no noso estudo que a proporción de titulados académicos (case o 80%) 
confire a estes mozos emigrantes o perfil cultural que os acerca, a pesar das dificultades 
económicas, do clima, das diferenzas nos costumes ou a lingua, a notables e positivos 
niveis de integración. A idea de estudar e traballar vai neles asociada e non representa 
unha alternativa excluínte, pois o feito de emigrar á busca de traballo, case sempre 
se atopa asociado á idea de non telo logo de estudar e á necesidade de atopalo para 
completar os seus proxectos futuros.

Canto ao noso caso de estudo, os resultados responden ás liñas teóricas da literatura 
académica, contempladas nas hipóteses de partida: 

a) Canto ao perfil sociodemográfico, trátase de mozos con alto nivel de formación e 
para os cales unha diferenza salarial pequena é significativa á hora de decidir emigrar.
Como elixes este país e esta cidade?

Aínda que cursei estudos de enxeñaría informática, realicei posteriormente estudos en escolas 
de hostalaría de alta cociña e actualmente dedícome de cheo a isto. En relación coa dedicación 
actual (cociña), Francia é un país pioneiro. A Costa Azul é representativa do sur do país, logo 
de pasar polo norte (Burdeos), centro (Lyon) ou París, todo moi diferente.

José Ángel Riveiro, 30 anos

b) Canto ao contorno de partida, fundamentalmente, os motivos clave para a toma da 
decisión sobre a súa saída laboral ao estranxeiro son a falta de emprego en Galicia ou a 
busca de mellores oportunidades fóra. Nalgúns casos, o subemprego ou a inadecuación 
do posto de orixe á súa formación tamén motivaron este éxodo ao exterior. En moitos 
casos, a saída previa ao estranxeiro, fose por traballo ou pracer, axudou na decisión de 
aventurarse no mercado laboral estranxeiro.
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Como xorde a idea de emigrar? (Alguén viñera, quen o suxire, desesperación ou planificación) 

Xorde hai un par de anos, cando o naval se viu moi afectado pola crise. O meu noivo pediu 
unha excedencia en España e decidimos buscar outras oportunidades fóra. El veu primeiro e 
encontrou traballo, e logo viñen eu.

María J. González, 32 anos

Que viaxes fixeras antes? Tiveches bolsas ou estadías fóra?

Portugal, Francia, Italia. Non tiven bolsas. Ademais, xa estivera traballando fóra de casa, en 
Alacante, anos antes disto. 

Como xorde a idea de emigrar? (Alguén viñera, quen o suxire, desesperación ou planificación) 

Porque vía que me estaba estancando no meu traballo, cando menos, no persoal. Necesitaba o 
contacto con xente nova e diferente, novas relacións. Onde estaba o ambiente era moi competi-
tivo e necesitaba novas formas de facer o meu traballo, non sei... Achegar máis nunha empresa. 

Rafael Nespereira, 32 anos

c) Canto ao uso das TIC, en todos os casos se manifesta un emprego frecuente (diario, 
en case todos os casos). Todos eles recoñecen igualmente que o contacto cos familiares 
e amigos do lugar de orixe os axuda a levar mellor a súa estadía no estranxeiro. 
Que lles contas aos teus: amigos, familia, coñecidos, en España respecto á túa experiencia no 
teu país de destino? 

Que a experiencia é moi enriquecedora, que veñan visitarme que isto é precioso!

Que non lles contas? 

Non lles conto que España vai uns cantos pasos por detrás en moitas cousas. A educación, o 
sistema, a ensinanza, a sanidade... Por exemplo, aquí os nenos falan un inglés perfecto, son 
totalmente bilingües e os adultos falan tres, catro, cinco idiomas... As comunicacións son ex-
celentes, non hai peaxes, podes ir a Bélxica, Alemaña, Luxemburgo... sen pagar nin un só euro.

Conseguiches traballo, bolsas, vivenda ou outro recurso ou servizo a través das redes sociais? 
(Do Goberno español, do goberno de acollida ou de contactos na rede) 

O Goberno español non ofrece nada, o único que lles interesa é que formalices o rexistro no 
consulado (para que no cómputo haxa un parado menos, supoño).

María J. González, 32 anos

d) Canto ás redes de contacto, apréciase un achegamento á interculturalidade entre 
todos eles. Porén, nas súas relacións persoais no exterior seguen a preferir o contacto 
con españois ou, cando menos, con persoas de culturas afíns (por exemplo, italianos 
fronte a alemáns). 
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Algún deles che dixo que tiña intencións de vir ao teu país de acollida ou outro país? (Se responde 
que si) Cres que o teu caso influíu nesa decisión do teu amigo, familiar, coñecido? (Se é así, hai 
que pedir datos de localización para entrevistar esa persoa en liña).

Creo que fun realista e honesto cos meus consellos cando algúns amigos me preguntaron sobre 
as súas intencións de vir. Díxenlles que o tiñan que pensar ben, porque vai ser moi duro, van 
gastar unha morea de diñeiro ao principio e a calidade de vida non vai ser nin de lonxe a que 
tiñan en España. Non todo é bonito, é máis ben ao contrario.

Antonio Díez, 32 anos

Na análise comparativa entre estudantes do SUG e do resto de universidades españolas 
non se aprecian grandes diferenzas, se acaso, o grande interese entre estes últimos por 
retornar ao lugar de orixe. 
En último lugar, convén destacarmos que, en aparencia, o único motivo que afasta estes 
mozos de Galicia é a falta de emprego e oportunidades no sistema produtivo da nosa 
comunidade autónoma. Na maior parte dos casos, conseguir un bo emprego en Galicia, 
faríaos volver. Non en balde recoñecen que a calidade de vida en Galicia é superior á 
do resto de lugares de destino. 

7. Conclusións

Ao longo deste traballo realizouse unha síntese do que supón un proceso de interna-
cionalización empresarial, en particular, na xestión dos RR. HH. Para iso, en primeiro 
lugar, explicamos as diferentes estratexias para levar a cabo o devandito proceso, tendo 
en conta os tipos de empresas internacionais e os modelos de contratación relevantes 
para un contexto como este. No caso concreto das empresas españolas, os principais 
motivos detrás deste proceso de expansión son a demanda internacional, o crecemento 
e a estabilidade ante a situación económica no noso país, e, por último, a estratexia da 
propia organización. As organizacións buscan así compensar ou amortecer as caídas 
da demanda no mercado interno. Canto aos obstáculos a que se poden enfrontar ao 
establecer unha relación laboral máis alá das nosas fronteiras, a maior parte teñen que 
ver coa falta de harmonización da lexislación, as restricións ao libre comercio e as 
políticas europeas que o fomentan. 

No tocante aos expatriados laborais, nas fases que compoñen o devandito proceso deben 
terse en conta os aspectos laborais, legais e fiscais básicos. Non obstante, arestora a 
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mobilidade laboral está implícita na cultura das empresas. Os desprazamentos tenden 
a estar baseados en proxectos; son máis frecuentes e moito máis curtos. Vivimos nun 
escenario de profesionais cada vez mellor preparados en que os traballadores xa non 
son contratados para permaneceren eternamente na sede da compañía, senón que o máis 
probable é que logo sexan trasladados a un destino fóra das fronteiras do país de orixe. 
No caso de España, por exemplo, falamos de traballadores contratados desde España 
para que traballen noutro país e coas condicións locais dese destino.

Esta formación de equipos multiculturais nas empresas ten vantaxes e inconvenientes. 
A vantaxe principal é a riqueza cultural e de valor creativo que se xera, mentres que 
o principal inconveniente reside en que ao ser máis correntes os desprazamentos –e 
máis curtos– tende a terse máis xente e máis veces desprazada, co que os problemas 
de interacción son moito máis comúns. En definitiva, a implantación dunha cultura 
organizativa internacional é a chave para superar os problemas que poidan xurdir ao 
xestionar cadros de persoal multiculturais, e debe implantarse a través dun sistema de 
comunicación interno fluído, xa sexa presencial ou virtual. 

Por outro lado, a preocupación polo avellentamento demográfico e a reducida natali-
dade propiciou un debate na Unión Europea sobre a busca das políticas económicas e 
poboacionais máis eficaces para combater a conseguinte perda de poboación xuvenil. 
En España, a situación é especialmente dura, dados os elevados niveis de desemprego 
da xente nova, que, en moitos casos, provocan a expulsión deste colectivo ao exterior, 
en busca de novas ou mellores oportunidades de emprego noutros países, en particular 
entre o grupo de mozos con maior nivel de formación: os universitarios. É neste punto 
que cómpre mencionarmos como fenómeno mundial xeneralizado, alén de preocupante, 
a emigración de mozos coñecida como fuga de cerebros. Este fluxo de expulsión de 
man de obra non cesou de medrar desde o inicio da crise, cun comportamento susten-
tado no tempo. De seguir así, este feito pode xerar unha «descapitalización» da man 
de obra máis cualificada en España e en Galicia, onde é aínda menor a capacidade de 
absorber este capital humano.

A este respecto, cómpre temos en conta que as características da emigración poden 
condicionar a traxectoria da inserción laboral dos emigrantes. Falamos de que o tipo de 
proxecto migratorio e de migración, a composición dos fluxos (perfil sociodemográfico), 
o nivel educativo, a socialización na cultura de destino, as redes sociais e familiares, 
a percepción desde a sociedade de acollida, entre outros factores, poden chegar a lle 
dificultar á sociedade española, en xeral, e á galega, en particular, a dita traxectoria. 
En concreto, o noso perfil de emigrante responde ao prototipo xeral do fenómeno da 
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fuga de cerebros. Trátase dunha persoa nova –home ou muller– e cun alto nivel de 
formación –estudos universitarios–, que, polo xeral, prefire destinos con altos niveis de 
ingresos máis próximos culturalmente, coa Unión Europea e América como destinos 
predilectos, seguindo os padróns das empresas españolas que se internacionalizan e 
que constitúen unha demanda de traballo potencial para este colectivo.

A ausencia de emprego de calidade, o escaso estímulo salarial e, en xeral, a precariedade 
do mercado laboral no lugar de orixe (aínda que ás veces tamén se procuran novas 
oportunidades e experiencias no estranxeiro) converten este fluxo migratorio nunha 
migración de tipo case exclusivamente laboral. O único dato alentador é que o efecto de 
retorno ás raíces, senón a Galicia, cando menos ao territorio español, supera na maior 
parte dos casos analizados o efecto de chamada do país de destino. Estas afirmacións 
deben tomarse, non obstante, con cautela, xa que estamos falando dun fenómeno recente 
que está aínda pouco cuantificado e explorado, o que resulta unha das limitacións máis 
importantes deste traballo: a falta de dispoñibilidade ou de calidade dos datos e a falta 
de proxección nun máis longo prazo. 

En calquera caso, no ámbito institucional a solución pasa por formular tres clases de 
medidas de políticas públicas: incentivar a fecundidade, promover a inmigración dos 
mozos e potenciar o retorno dos españois emigrantes noutros países (inmigración de 
retorno). Estas e outras medidas servirán para reequilibrar a pirámide poboacional, facer 
sustentable o estado de benestar e promover a capacidade de innovación e de creativi-
dade para afrontar un futuro globalizado. Así, o obxectivo político non pasa, por tanto, 
por poñerse metas no curto prazo, que reduzan o déficit público actual, senón que son 
necesarias outras medidas, non só de índole económica. Neste sentido, o estudo dos 
condicionantes e o contorno sociolóxico é de extraordinaria relevancia para entender 
os problemas a que deben enfrontarse os cidadáns no futuro. 

En último lugar, e derivado do anterior, convén deixarmos á reflexión as palabras de 
Sánchez Ron (2011): «Se todo segue igual, moitos dos nosos mozos máis capaces 
acabarán, senón no paro, frustrados, limitados ou contribuíndo permanentemente á 
ciencia doutros países. Xa sei que así se contribúe, finalmente, ao acervo científico 
común da humanidade, mais egoísta como son para coa miña patria, querería que este 
fose un fogar máis propicio para a ciencia e, aínda máis, para a súa xente nova. Se a 
esta nova emigración –forzosa tamén– se lle chama “globalización”, entón: “¡maldita 
globalización!”».
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Resumo

A responsabilidade social empresarial (RSE) é un tema de actualidade, que evoluciona con ra-
pidez a medida que as compañías de todo o mundo se encamiñan cara a un modelo de negocio 
futuro máis responsable coa sociedade e o medio. Neste traballo analízanse e compáranse os 
tipos de iniciativas de RSE enfocadas aos recursos humanos e os grupos de interese externos 
que as cinco compañías principais do sector téxtil –Inditex, Primark, Cortefiel, Levi Strauss 
& Co. e Adidas– están a poñer en marcha, mediante o uso da metodoloxía do estudo de casos 
múltiple. Con isto preténdese comprender o alcance da responsabilidade social destas empresas, 
así como o seu nivel de implicación e adaptación no tocante ao concepto de responsabilidade 
social, polos valores e as obrigas morais e legais que implica. Conclúese que as empresas máis 
comprometidas na realización de actividades enfocadas aos grupos de interese, tanto internos 
como externos, son Inditex e Adidas.

Palabras chave: RSE, sector téxtil, memorias de sustentabilidade, grupos de interese.

Abstract

The Corporate Social Responsibility (CSR) is a hot topic nowadays that evolves quickly in such 
a way that many companies around the world head towards a more responsible future with 
society and the environment. This paper analyses the typology of the CSR initiatives that are 
focused on human resources and external stakeholders made by the five main textile companies 
–Inditex, Primark, Cortefiel, Levi Strauss & Co and Adidas–, using the multiple case-studies 
methodology. This designed methodology enables the understanding of the CSR reach in tex-
tile industry enterprises, as well as the level of implication and adaptation to the concept of 
Social Responsibility, values, moral and legal obligations of the five analysed companies. It is 
concluded that the companies that are more committed to the realization of activities focused 
on stakeholders, both internal and external, are Inditex and Adidas Groups.

Keywords: CSR, Textile industry, Sustainability reports, Stakeholders.
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1. Introdución

A responsabilidade social empresarial (en diante, RSE) atópase en pleno auxe nunha 
sociedade globalizada e cunha crecente preocupación, froito de diversos factores que 
xurdiron nas últimas décadas, polas consecuencias das accións das empresas. No en-
tanto, este concepto ten máis dun século de historia, se facemos caso dalgúns autores 
como Nasaw (2006) que sitúan os seus inicios no século XIX. En calquera caso, é 
durante os anos setenta e oitenta do pasado século XX cando aparecen algunhas das 
teorías máis recoñecidas ao respecto. Por exemplo, a de Friedman (1970), que situaba 
como único fin no desenvolvemento da responsabilidade das empresas a creación de 
riqueza para os accionistas. Anos máis tarde, Carroll (1979) propoñería un modelo de 
RSE que poñía a énfase na importancia das vertentes económica, legal e social. Trátase 
dos dous grandes enfoques sobre a RSE, a posición liberal fronte á posición social. 
Con todo, a evolución do concepto avanzou cada vez máis cara a unha postura socia-
lizada. Así, a comezos dos anos oitenta Freeman (1984) desenvolveu a súa primeira 
definición de grupo de interese (stakeholder), situando a responsabilidade social como 
un mecanismo implementado co obxectivo dun ben común e de accións encamiñadas 
con vistas ao futuro.

Nos últimos anos, observouse un intenso crecemento e progreso do concepto de RSE na 
sociedade e no mundo empresarial, en que se deixou atrás a súa imaxe puramente ética 
e moral. Cada vez son máis as compañías que desenvolven unha actitude responsable, 
por causa, entre outros motivos, dos continuos escándalos ocorridos nos últimos trinta 
anos (explotación infantil por parte de Nike, en Paquistán en 1996, ou Bangladesh, 
en 2012, entre outros), os cales induciron entre o público un sentimento de falta de 
confianza e de credibilidade nas empresas. Xa que logo, estas fomentaron a creación 
de ferramentas de protección para os seus grupos de interese e fixeron súa unha acti-
tude máis favorable cara ás preocupacións sociais. Ao mesmo tempo, os investidores 
comezaron a buscar algo máis alá da rendibilidade económica; actualmente buscan 
investir en sustentabilidade. Toda a poboación tomou conciencia social e os investidores 
tamén. Existen estudos empíricos (Feldman, Soyka e Ameer, 1997; Repetto e Dustin, 
2000) que tentan demostrar a rendibilidade das accións sustentables, e, aínda que non 
todos os autores e estudos están de acordo, vaise difundindo paseniño a idea de que 
ser socialmente responsable non implica só un custo engadido, senón que mesmo se 
pode obter beneficios.

Todos estes puntos de vista configuran as diversas vertentes da RSE, que serán estudadas 
ao longo deste traballo, o cal se centra no sector da confección téxtil, un dos sectores 
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máis vulnerables en materia de sustentabilidade. Trátase ademais dunha industria con 
serias dificultades de control en materia de responsabilidade, entre outras razóns pola 
deslocalización das actividades das grandes empresas en países subdesenvolvidos e con 
escaseza de leis que apoien os dereitos humanos e a protección ambiental, así como os 
obstáculos económicos que deben superar os pequenos comercios para lles facer fronte 
ás multinacionais. A elaboración desta investigación ten como obxectivo principal co-
ñecer en profundidade o nivel de implicación dalgunhas das empresas máis relevantes 
da industria téxtil no tocante aos seus grupos de interese. O traballo está estruturado 
tres bloques: en primeiro lugar revísase a principal literatura académica sobre a RSE, os 
factores condicionantes no sector téxtil e o papel dos grupos de interese; seguidamente 
preséntanse a metodoloxía e os resultados; e finalmente expoñemos as conclusións e 
as referencias bibliográficas utilizadas.

2. Marco teórico

2.1. Responsabilidade social empresarial

O concepto de RSE ten unha imaxe moi difusa e variable no tempo, non existe unha 
definición exacta e iso dá lugar a diversidade de opinións e argumentacións sobre o 
que realmente significa ser socialmente responsable. Por exemplo, o Foro de Expertos 
sobre Responsabilidade Social das Empresas do Ministerio de Traballo e Asuntos So-
ciais, conformado no ano 2005, defínea así (2007, p. 7): «A responsabilidade social da 
empresa é, ademais do cumprimento estrito das obrigas legais vixentes, a integración 
voluntaria no seu goberno e xestión, na súa estratexia, políticas e procedementos das 
preocupacións sociais, laborais, ambientais e de respecto dos dereitos humanos que 
xorden da relación e o diálogo transparente cos seus grupos de interese, para se res-
ponsabilizar así das consecuencias e os impactos que derivan das súas accións». Pola 
súa banda, a Comisión Europea (2011) conceptúa a RSE como aquela responsabilidade 
que teñen as entidades coa sociedade polas consecuencias das súas actividades. Que 
teñen en común estas definicións? Os seguintes factores:

a) É unha cuestión de moralidade e ética.
b) Ten carácter voluntario.
c) Relaciónase co desenvolvemento social, ambiental e económico.
d) Existe un claro compromiso cara aos grupos de interese.
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Nesta investigación decidimos servirnos da definición proporcionada por Sánchez-Fer-
nández, Vaca-Acosta e Vargas-Sánchez (2016, p. 30), por conter un conxunto apropia-
do de funcións relacionadas con este tema, en particular tendo en conta que arestora 
as empresas tenden de forma clara a incorporar a RSE desde a perspectiva da triple 
dimensión social, económica e ambiental. Estes autores entenden a responsabilidade 
social como aquelas «prácticas corporativas levadas a cabo polas empresas que van 
máis aló das obrigas legais que teñen as organizacións. Non se identifica como unha 
actividade filantrópica illada, senón como un fenómeno de xestión dentro da orga-
nización. A empresa debe adoptar unha actitude proactiva co fin de garantir os seus 
resultados e os seus efectos».

No tocante á separación conceptual entre RSE e responsabilidade social corporativa 
(en diante, RSC), entendemos que se trata de aspectos complementarios dunha única 
realidade, polo que ao longo deste traballo ambas as denominacións serán usadas con 
significado idéntico. Cómpre notarmos, así e todo, que hai quen considera que a RSE 
vai máis enfocada á moralidade, aos principios e os valores internos dunha empresa, 
mentres aprecia na RSC un elemento puramente corporativo e ligado de xeito exclusivo 
ás normas e obrigas empresariais, esixencias externas que as corporacións deben apli-
car e cumprir, mais non necesariamente entender e sentir. Ora ben, se as corporacións 
deben rexerse por principios morais, tamén son necesarios un código de conduta e 
unha lexislación que regulen as súas actuacións. A RSE debe pasar de ter un carácter 
meramente filantrópico a formar parte da estratexia da compañía, por iso podemos dicir 
que ambos os conceptos son caras dunha soa moeda.

De por parte, as empresas poden ter en materia de RSE unha actitude proactiva ou reac-
tiva. Isto pode gardar certa relación co mencionado anteriormente, xa que unha empresa 
que actúa de maneira proactiva canto á RSE é aquela que o fai de maneira voluntaria 
e baixo uns principios morais que a encamiñan a establecer medidas que outorguen 
un beneficio común, sen máis motivación que a de operar de maneira correcta; entre 
tanto, que unha empresa tome medidas socialmente responsables de maneira reactiva 
fala dunha estratexia de mercadotecnia social, con boas accións levadas a cabo co fin 
de mellorar a imaxe da compañía tras unha serie de malas accións, cando é estritamente 
necesario e cun único obxectivo, a rendibilidade económica. As empresas que interpretan 
a RSE como unha forma de conseguir o ben común, un consenso entre todas as partes 
interesadas que garanta un futuro mellor, e levan esta visión ao seu modelo de negocio 
son recoñecidas positivamente polos seus consumidores, polo que obterán maiores 
beneficios no longo prazo. En contraposición, tamén se manifesta a visión negativa 
relacionada cunha actitude reactiva, é dicir, aquela que crea nos consumidores a idea 

A resPonsAbiLidAde sociAL eMPresAriAL no sector téXtiL

anuario Da FacultaDe De ciencias Do traballo 7, 2016, pp. 203-222



208

de que por cada boa iniciativa desenvolvida por unha empresa existe unha mala acción.
Dito doutro xeito, fronte a difundida idea de que ser socialmente responsable é dema-
siado custoso, no longo prazo unha empresa que promove e implementa na súa xestión 
a RSE pode obter unha maior rendibilidade. O desenvolvemento da RSE representa un 
pequeno esforzo a cambio dun crecemento futuro (Navarro, 2012). Albareda e Balaguer 
(2008) e Balaguer, Albareda e Lozano (2008), con base en diversas investigacións 
científicas (Feldman, Soyka e Ameer, 1997; Repetto e Dustin, 2000), sosteñen que un 
modelo de negocio baseado en directrices de RSE pode levar a empresa a obter resul-
tados financeiros positivos ou, cando menos, a evitar que sexan baixos.

Un dos responsables de dar a coñecer tanto as boas como as malas prácticas das em-
presas son os medios. Os consumidores infórmanse e poden adoptar comportamentos 
diferentes, mesmo, premendo as empresas como clientes, poden condicionalas para 
adoptaren ou non un comportamento socialmente responsable. Ao respecto cabe desta-
carmos que algunhas empresas prefiren non darlles publicidade ás súas boas prácticas, 
ao creren que serán vistas como froito dun lavado de imaxe, e inclínanse polo principio 
moral, sen lle outorgar demasiada importancia á opinión pública para evitar as críticas. 
Pola contra, outras moitas son as compañías (Inditex ou Adidas, por exemplo) que 
publican todas e cada unha das accións responsables que levan a cabo, algunhas delas 
talvez postas en marcha para mellorar a súa imaxe e tentar ocultar ao mundo outras 
actividades cuestionables. Outra das formas en que as empresas comunican as súas 
accións é por medio da elaboración de memorias de sustentabilidade baixo os crite-
rios da Global Reporting Initiative. As memorias gozan dunha elevada consideración 
debido á entidade que as promove e todo o traballo que comporta a súa elaboración; 
son documentos de recoñecido prestixio que serven para estudar as prácticas de RSE 
das compañías de forma fiable.

Por último, debemos aludir ao proceso de evolución dunha empresa convencional a 
puramente sustentable. Alfaya e Blasco (2004) identificaron as principais características 
de cada tipo de empresa. En principio identifícase unha empresa reactiva, do estilo 
convencional, cuxo principal obxectivo é maximizar o beneficio dos seus accionistas. 
Nun segundo momento trátase de pasar a que sexa unha empresa proactiva, denominada 
socialmente responsable, en que se pretende maximizar o beneficio dos accionistas mais 
revertendo unha parte na sociedade, co fin de compensar as externalidades negativas 
que a actividade empresarial produce. E, finalmente, conseguiríase que fose unha em-
presa sustentable, líder, que pretende maximizar a creación da riqueza nos lugares en 
que opera creando produtos e servizos sustentables.
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2.2. Factores condicionantes da responsabilidade social empresarial no sector téxtil

2.2.1. A deslocalización das actividades

A deslocalización é un dos grandes problemas de cara a implementación da RSE en 
multitude de sectores e, en especial, no téxtil, ao falarmos dunha industria moi globali-
zada. Consiste en trasladar a localización da produción industrial a unha zona xeográfica 
distinta da de partida, sobre todo países en vías de desenvolvemento en que a lexislación 
social, laboral ou ambiental é máis permisiva, xeralmente á procura de obter aforros 
nos custos (Compromiso RSE, 2012). En consecuencia, o grao de vulnerabilidade dos 
traballadores é moi alto, polo que é importante estudar as iniciativas que as empresas 
están a desenvolver co fin de liquidar ou minorar as súas consecuencias negativas, 
tanto para os empregados como para o propio sector. Nos últimos anos a potenciación 
da RSE contribuíu de maneira moi positiva á paliación destes dilemas. 

Igualmente, a presión a que en multitude de ocasións se ven sometidos os provedores 
no sector téxtil é outro gran inconveniente naqueles países onde os traballadores se 
atopan nunha situación laboral precaria. No mundo da moda, a compra compulsiva é 
moi frecuente, o que orixinou o fenómeno denominado fast fashion, que leva as em-
presas a crearen varias coleccións de roupa a maiores da habituais de primavera-verán 
e outono-inverno (Barrio, 2003). As tendas de grandes marcas poden chegar a recibir 
novos modelos até en dúas ocasións durante a semana. Moitos provedores atópanse 
colapsados ante esta situación, o pode comportar a sobreexplotación dos traballadores 
nas súas fábricas e a vulneración dos seus dereitos (Barrio, 2003). Para Francisco 
Aranda (2014), director executivo da Confederación Moda España e presidente de 
asuntos laborais da Confederación Empresarial de Madrid-Confederación Española de 
Organizacións Empresarias (CEIM-CEOE), un dos grandes desafíos a que se enfronta 
España é conseguir que a fabricación téxtil siga presente no estado, pois é necesario 
recolocar os centros de produción para poder recuperar o valor engadido. En Estados 
Unidos, por exemplo, púxose en marcha unha iniciativa para volver reintroducir a 
industria téxtil, pondo á venda produtos coa etiqueta Made in USA again.

2.2.2. Desigualdades de xénero no sector téxtil

De acordo coa Organización Internacional do Traballo (OIT) (s. d.), «a igualdade de 
xénero é de suma importancia para lograr un traballo decente para todas as mulleres e 
homes, e levar a cabo cambios sociais e institucionais que produzan un desenvolvemento 
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sustentable con igualdade e crecemento. A igualdade de xénero refírese á igualdade de 
dereitos, responsabilidades e oportunidades que deberían beneficiar a todas as persoas, 
sen importar se son homes ou mulleres». Ora ben, o Informe global sobre a fenda de 
xénero 2016 do Foro Económico Mundial (2016) sinala que «coas tendencias actuais, 
a fenda global global de xénero pode ser cerrada en 83 anos nos 107 países cubertos 
desde o inicio do Informe, xusto dentro da vida estatística das nenas nadas hoxe. Porén, 
as fendas de xénero máis difíciles mantéñense na esfera económica e na saúde. Á taxa 
actual de cambio, e dada a crecente fenda económica de xénero desde o ano pasado, 
non se cerrará por outros 170 anos. A fenda económica entre os sexos este ano volveu 
situarse en 2008, tras un pico en 2013».

Saadia Zahidi, directora do Programa para a paridade de xénero do Foro Económico 
Mundial, revelou no ano 2014 que o que propiciou o avance cara á igualdade de xénero 
que se está desenvolvendo é o incremento do número de mulleres que ocupan cargos 
políticos nos últimos anos. Os países nórdicos ocupan as primeiras posicións da cla-
sificación do Foro Económico Mundial. Como exemplo podemos citar a Noruega, no 
terceiro posto, onde a lexislación obriga a que as mulleres representen máis dun terzo 
dos consellos de administración (Zamora, 2015). España sitúase na posición vixésimo 
novena, na parte superior da lista, mais entre os países que necesitan mellorar, comezan-
do por situar máis mulleres en altos cargos directivos. Este é un problema moi frecuente 
na industria téxtil, xa que moitas empresas presumen de ter unha alta porcentaxe de 
mulleres entre o seu persoal, ocultando que maiormente ocupan postos inferiores. Así 
mesmo, a fenda de xénero está moi presente neste sector entre os traballadores, sobre 
todo nas fábricas, e malia que se conseguiu que diminuíse, a súa erradicación aínda está 
lonxe de ser posible. Paz e Pérez (2001) afondan neste tema, a exporen a problemática 
da evolución da feminización da forza laboral e do propio traballo a través de que se 
está a implementar a internacionalización da produción.

2.2.3. Traballo infantil

A OIT (2015) definiu o traballo infantil como aquelas actividades laborais que lles 
arrebatan aos menores o seu potencial, a súa dignidade e a posibilidade de vivir a súa 
nenez; é dicir, que poñen en perigo o desenvolvemento físico e psicolóxico dos nenos, 
mesmo a súa saúde e a súa vida nos peores casos. A utilización de man de obra infantil é 
unha práctica recorrente e de difícil control na industria téxtil. Ten lugar principalmente 
nos países en vías de desenvolvemento, onde é moi sinxelo contar con menores para 
a produción nas fábricas das grandes multinacionais e dos seus provedores, os cales 
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o único que buscan é sacarlles o máximo rendemento ás súas pezas. Tal problemática 
foi tratada na reunión tripartita sobre as prácticas laborais das industrias do calzado, o 
coiro, os téxtiles e o vestido que tivo lugar en Xenebra no ano 2000 baixo os auspicios 
da OIT. No informe publicado sobre a devandita reunión (OIT, 2000) denunciouse a 
continuidade dos talleres ilegais de produción téxtil en que se utiliza menores como 
man de obra, o que fai visible a necesidade dunha maior concienciación entre as em-
presas deste sector. 

A OIT xa botara a andar en 1992 o Programa internacional para a erradicación do 
traballo infantil (IPEC), a maior iniciativa deste tipo até o momento, cuxo obxectivo 
principal é a intervención inmediata sobre as que o artigo 3 do Convenio 182 da OIT 
estableceu como as peores formas de traballo infantil (OIT, 2015). Co paso dos anos, 
puxéronse en marcha novos proxectos coa finalidade de paliar este problema, que 
permitiron constatar a necesidade de distinguir entre aqueles traballos considerados 
nocivos para os mozos e aqueles que son beneficiosos. Segundo a OIT (2004), o child 
work é aquel que favorece a formación e a práctica en traballos dentro do fogar, como 
as actividades agrícolas, que son as máis comúns en países en vías de desenvolve-
mento, grazas ás cales se manteñen moitas familias. Este tipo de traballos si son de 
proveito para os menores. Doutra banda temos o nomeado como child labour, que 
incide de maneira negativa na poboación infantil e pode poñer en perigo a vida dos 
nenos (Escobar, 2012).

2.2.4. Concienciación ambiental

O interese pola conservación do medio é un dos elementos clave da RSC. A cidadanía 
foi preocupándose cada vez máis polo futuro do planeta e, daquela, buscou maneiras de 
coadxuvar á súa preservación, xa sexa como consumidora, adquirindo bens de produción 
ecolóxica, ou a través da reciclaxe doméstica. Imponse o «consumo ecolóxico», termo 
que fai referencia á tendencia dos consumidores a se inclinaren por aqueles produtos e 
marcas que teñen un comportamento responsable co medio, alén de a rexeitaren aqueles 
produtos que non cumpren co devandito código de conduta. Así, podemos dicir que 
concienciación ambiental das empresas vén motivada nun primeiro momento pola 
presión dos seus grupos de interese, e culmínase mediante a normativa gobernamental.
As corporacións, consecuentemente, deseñan campañas e medidas para tentar que a 
súa actividade provoque os menores danos posibles no medio. Nisto inflúe de xeito 
notable o tamaño da empresa, pois as de gran volume posúen maiores recursos, mais 
tamén son as que perciben máis presión da súa contorna (González e González, 2007). 
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Para identificar e administrar os seus impactos ambientais, co fin de establecer as 
medidas oportunas, as empresas adoitan empregar sistemas de xestión ambiental. A 
Norma ISO 14001, de ámbito internacional, é unha das máis xeneralizadas, sobre todo 
en Europa. Tamén existe a normativa EMAS (eco-management and audit scheme), 
menos implementada ao ser só de recoñecemento europeo e máis esixente (González 
e González, 2007).

No proceso produtivo dos bens comercializados é onde xorden os elementos que 
provocan impactos ambientais. Por iso moitas empresas tratan de avaliar cales son as 
actuacións en materia ambiental necesarias en todas as fases deste proceso, desde a 
obtención de materias primas á distribución de compoñentes e produtos. Outro obxecto 
de estudo son as consecuencias do desbaldimento de recursos naturais e a emisión de 
contaminantes. Con todo, o impacto ambiental vai alén do propio proceso produtivo. 
Por exemplo, é importante que as empresas teñan en conta o risco que pode chegar a 
constituír a eliminación do produto, unha vez finalizada a súa vida útil (González e 
González, 2007).

Bansal e Roth (2000) conclúen, a partir dun estudo realizado sobre compañías de dis-
tintos sectores, que existen tres tipos de motivacións que levan as empresas a atinxiren 
conciencia ambiental: a lexitimación, a competitividade e a responsabilidade ecolóxica. 
A lexitimación comporta unha actitude principalmente reactiva fronte aos impactos 
provocados polas súas actividades produtivas. Implica a obriga das organizacións de 
adecuar as súas actividades á lexislación, as directrices e os principios da contorna en 
que se atopan establecidas. A competitividade sería, pola súa vez, motivo dunha posi-
ción proactiva en materia de RSE, pois busca a obtención dunha vantaxe competitiva 
a través do impulso que supón a transformación ambiental e pode favorecer o incre-
mento da rendibilidade no longo prazo. Para finalizar, aos principios e as conviccións 
adoptados polas organizacións no referente á súa posición na sociedade é ao que se 
refire o concepto de responsabilidade ecolóxica.

Nesta liña atópase un dos maiores problemas a que se enfronta a industria na súa busca 
de preservar o medio: a pegada química ou pegada de carbono. Trátase dunha maneira 
de coñecer o volume de emisións de gases de efecto invernadoiro que se producen 
desde a cadea de subministración até o momento en que se refuga o produto, as cales 
acaban na atmosfera e favorecen o aumento do quecemento global. No sector téxtil 
úsanse moitos produtos químicos, polo que estes son un dos grandes motivos que levan 
as empresas a poñer en marcha medidas socialmente responsables e os consumidores a 
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optar por produtos máis sustentables (Compromiso RSE, s. d.). No ano 2011 propúxose 
a iniciativa «vertedura cero», un acordo entre diversas marcas da industria téxtil en que 
se comprometeron a eliminar de forma progresiva as substancias químicas perigosas 
na elaboración dos seus produtos para o primeiro de xaneiro de 2020 como data límite 
(ZDHC Foundation, 2015).

2.3. O papel dos grupos de interese na responsabilidade social corporativa

A primeira definición do concepto de grupos de interese ou stakeholders, elaborada por 
Edward Freeman (1984), é actualmente unha das máis recoñecidas. Freeman entendíaos 
como calquera grupo ou individuo que poida afectar aos obxectivos da empresa ou 
verse afectado por eles. Co paso do tempo o devandito concepto evolucionou, ao tempo 
que se lle foi outorgando cada vez maior importancia. Agora as compañías non teñen 
que pensar só nas necesidades dos accionistas (shareholders), senón que tamén deben 
prestar atención aos seus principais grupos interese, xa que son axentes necesarios 
para a súa continuidade. De feito, todos e cada un dos grupos de interese son pezas 
clave na RSC. As empresas son conscientes disto, e é por esta razón que se esforzan 
en establecer un diálogo con todas as partes interesadas. Xa non abonda con elaborar 
memorias de sustentabilidade, necesítase unha comunicación máis estreita, que informe 
en todo momento das decisións que poidan afectar a estes grupos.

A distinción dos grupos de interese entraña certa dificultade, posto que a pesar de que 
a maioría dos autores coinciden en certos grupos de interese (Freeman, 1984; Díez, 
Medrano e Díez, 2008), non todos identifican os mesmos. Neste traballo distinguire-
mos dous grandes grupos, os internos e os externos. Os grupos de interese internos 
son aqueles que forman parte da estrutura organizativa da empresa e da organización, 
como poden ser os accionistas ou propietarios e os empregados (Lizcano e Moneva, 
s. d.). Os grupos de interese externos son os grupos sociais que non forman parte da 
organización, mais que se relacionan con ela desde a súa independencia estrutural 
(Lizcano e Moneva, s. d.). Con base nesta distinción elaboramos a seguinte figura, 
que recolle os grupos de interese que se consideraron neste traballo como os máis 
relevantes no sector téxtil.
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Figura 1. Grupos de interese externos e internos

Fonte: elaboración propia

3. Estudo de casos múltiple: análise da responsabilidade social corporativa no 
enfoque dos grupos de interese

3.1. Metodoloxía

Nesta investigación servímonos dun estudo de casos múltiple co fin de responder as 
seguintes preguntas: (a) que tipoloxía de iniciativas de RSE enfocadas aos grupos de 
interese están a efectuar as empresas do sector téxtil?; e (b) as devanditas iniciativas 
son homoxéneas ou existen diferenzas entre as empresas do sector téxtil? O estudo de 
casos é unha das metodoloxías de investigación científica máis utilizadas en traballos 
de carácter cualitativo, e no ámbito da RSE foi aplicada en diferentes pescudas de no-
toria repercusión (Martos, 2011; Martínez, Pérez e Rodríguez, 2012; Rodríguez-Antón, 
Alonso e Celemín, 2013, entre outros). As unidades de obxecto de estudo son cinco 
grandes empresas cun amplo recoñecemento no sector téxtil: Inditex, Primark, o Grupo 
Cortefiel, Levi Strauss & Co. e o Grupo Adidas. Os principais criterios para seleccionalas 
foron estes: o tamaño, o recoñecemento global, a imaxe de marca, o sector de mercado 
que abranguen e o tipo de produción téxtil. Un último criterio que tivemos en consi-
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deración foi que se trata de compañías con determinados elementos que as relacionan, 
mais distintas entre si, o que permite obter unha visión máis ampla do sector téxtil.

As fontes de información consultadas foron as memorias de sustentabilidade do ano 
2014, elaboradas polas empresas seguindo os criterios da Global Reporting Initiative. 
Estes documentos pertencen á última versión publicada polas empresas no momento 
da investigación. Tamén se recolleu información actualizada nos sitios web corporati-
vos de cada unha das compañías, cos enderezos <www.inditex.com>, <www.primark.
com>, <www.grupocortefiel.com>, <www.levi.com> e <www.adidas-group.com>. Para 
garantir unha comparación plausible entre as cinco compañías, analizáronse os indica-
dores das memorias de sustentabilidade con base en dous grandes bloques: grupos de 
interese internos (os traballadores) e grupos de interese externos (a comunidade). Todo 
este compendio de información e análise serviu para completar o estudo das iniciativas 
de RSE baixo o enfoque dos grupos de interese.

3.2. Resultados

3.2.1. Iniciativas de responsabilidade social corporativa cos grupos de interese 
internos

Os principais resultados que se recollen nesta epígrafe fan referencia ás medidas laborais 
sobre as condicións dos empregados, desde os mecanismos de mellora e protección das 
condicións laborais dos empregados, tanto en fábricas como en tendas, até os acordos 
de colaboración e plans estratéxicos elaborados polas devanditas entidades (Táboa 1).

Como se pode observar na Táboa 1, os grupos Inditex, Cortefiel e Adidas contan con 
medidas e plans de igualdade, alén de medidas de conciliación, e permiten a libre 
asociación. No caso dos proxectos de protección laboral en países en vías de desen-
volvemento, o Grupo Cortefiel é o único que non actúa neste sentido. Tamén é de des-
tacarmos que, en todos os ítems relacionados coas iniciativas de RSC estudadas, tanto 
o Grupo Inditex como o Grupo Adidas son os que se amosan máis comprometidos no 
desenvolvemento de iniciativas de todo tipo.
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Táboa 1. Iniciativas de responsabilidade social corporativa cos grupos de interese internos (I)

Fomento da 
diversidade 
e/ou a 
igualdade

Medidas de 
conciliación 
familiar

Liberdade 
de asociación

Proxectos 
de protección 
laboral en 
países en 
vías de 
desenvolvemento

Grupo
Inditex

Proxecto 
Equal 
diversidade 
activa desde 
2006

Facilidades de 
incorporación 
tras a baixa de 
maternidade, 
xornada laboral 
axustada ao 
calendario 
escolar etc.

Mantén 
acordos con 
asociacións 
sindicais

Tres proxectos 
en marcha: 
Proxecto Vidya, 
Proxecto 
Brasil e 
Proxecto 
Sumangali

Primark

—

—

—

Colabora 
con ONG 
nos seus 
proxectos 
Maid in India 
e Captured 
by Cotton

Grupo
Cortefiel

Plan de 
igualdade 
desde o ano 
2012
Membro do 
Charter de 
diversidade 
(2014-2016)

Horarios 
laborais sen 
partir en tendas 
e flexibilidade 
horaria na sede 
central

Dereito 
laboral
en España, 
dispoñen 
dos convenios 
colectivos 
provinciais do 
comercio téxtil

—

Levi Strauss 
& Co.

—

—

—

Caso Uzbeck 
Cotton:
Levi’s non 
compra nin 
permite aos 
seus 
provedores 
comprar 
algodón en 
Uzbekistán

Grupo
Adidas
Día da 
diversidade
Aplicación 
da Lei alemá 
sobre a 
igualdade de 
participación 
de mulleres e 
homes en postos 
executivos no 
sector público e 
privado

Redución da 
xornada laboral 
por permiso 
parental, horarios 
flexibles, salas 
de lactancia etc.

Liberdade 
sindical obriga-
toria en todas as 
fábricas.
Protocolo de 
libre asociación 
para Indonesia, 
logro histórico

Algodón en 
Uzbekistán: erra-
dicación dos tra-
ballos forzados 
e a explotación 
infantil na época 
de recollida

— Non se dispón de información.
Fonte: elaboración propia.
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Táboa 2. Iniciativas de responsabilidade social corporativa cos grupos de interese internos (II)

Saúde e 
seguridade 
laboral

Política de 
salarios 
decentes

Bangladesh 
Accord
Better Work

Grupo
Inditex

Programas de 
formación para 
a prevención 
de riscos 
laborais

Colabora coa 
Clean Clothes 
Campaign. 
Nivel 
medio-alto 
de cumpri-
mento 
Si

Si

Primark

—

Colabora coa 
Clean Clothes 
Campaign. 
Nivel 
intermedio 
de cumpri-
mento 
Si

Si

Grupo
Cortefiel

Servizo de 
Prevención de 
Riscos Laborais 
e Comité de 
Seguridade e 
Saúde

Os salarios e 
as xornadas 
laborais 
decentes 
forman parte 
dos principios 
do Grupo
Non

Non

Levi Strauss 
& Co.
A Fundación 
Levi Strauss 
financia 
programas 
dedicados á 
mellora das 
condicións 
laborais

Colabora coa 
Clean Clothes 
Campaign. 
Nivel nulo de 
cumprimento 

Non

Si

Grupo
Adidas

Sistema de 
xestión da segu-
ridade e saúde 
nos lugares de 
traballo

Colabora coa 
Clean Clothes 
Campaign. 
Nivel intermedio 
de cumprimento

Si

Si

— Non se dispón de información.
Fonte: elaboración propia.

Como se pode observar na Táboa 2, canto á saúde laboral tan só non hai información 
de Primark. No tocante á política de salarios decentes, todas as compañías aplican 
políticas específicas. É de salientarmos o feito de que Levi Strauss & Co. non cumpra 
ningún dos compromisos da denominada Clean Clothes Campaign. O Bangladesh 
Accord non foi subscrito nin polo Grupo Cortefiel nin por Levi Strauss & Co. E con 
referencia ao programa Better Work, non se sumou a el o Grupo Cortefiel. Así as cousas, 
as mellores compañías canto a compromisos e protocolos de RSE son as do Grupo 
Inditex e o Grupo Adidas.

3.2.2. Iniciativas de responsabilidade social corporativa cos grupos de interese 
externos

Especifícanse nesta epígrafe o tipo de actividades sociais desenvolvidas por cada unha 
das compañías co fin de favorecer a comunidade e a sociedade que as rodea. Trátase de 
colaboracións con ONG, axudas económicas á poboación máis vulnerable ou programas 
de integración social, entre outras.
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Fonte: elaboración propia.

Na Táboa 3 pódese observar que, na liña dos resultados antes obtidos, o Grupo Inditex 
e o Grupo Adidas participan en todas as tipoloxías de accións atopadas. Estas dúas 
compañías desenvolven diferentes programas que benefician desde diferentes campos 
a contorna e a comunidade. Primark e o Grupo Cortefiel non manifestan realizaren 
iniciativas de acción humanitaria, integración social ou voluntariado, e ademais tam-
pouco dispoñen dunha fundación. Levi Strauss & Co., pola súa parte, non conta con 
iniciativas de integración social, non fai doazóns e non colabora con outras fundacións.

4. Conclusións

A RSE está moi presente na política de negocios das empresas desde o momento en que 
se foi configurando como unha estratexia que forma parte do modelo corporativo, xa 
sexa pola presión social a que os consumidores as someten, xa que a cidadanía presta 
cada vez unha maior atención a esta temática, ou pola propia concienciación sobre as 
consecuencias das súas actividades industriais. Así, o atributo «socialmente responsa-
ble» converteuse nun selo de gran relevancia para as empresas de calquera ámbito, de 
xeito que arestora é difícil atoparmos grandes compañías que non estean relacionadas 
dalgunha maneira coa RSE. Porén, as empresas de menor tamaño dispoñen de menos 
recursos económicos para lle facer fronte ao desembolso que leva a ser completamente 
responsable, aínda que é difícil non pensar que quizais este sexa un pretexto demasiado 
fácil para algunhas organizacións. Evitar malas prácticas como a explotación laboral, 
a vulneración dos dereitos humanos fundamentais, o emprego de man de obra infantil, 

 Grupo Primark Grupo Levi Strauss Grupo
 Inditex  Cortefiel  & Co. Adidas
Educación/formación Si Si Si Si Si
Acción humanitaria Si Non Non Si Si
Benestar social Si Si Si Si Si
Integración social Si Non Non Non Si
Voluntariado Si Non Non Si Si
Doazóns Si Si Si Non Si
Fundación  Amancio Ortega Non Non Levi Strauss Reebook
Colaboración  Si Si Si Non Si
con fundacións

Táboa 3. Iniciativas de responsabilidade social corporativa cos grupos de interese externos
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entre outras, é un deber legal e moral, unha obriga intrínseca á actividade económica 
que desenvolven. Ademais, como puxemos de relevo nesta investigación, as empresas 
obteñen da RSE determinadas vantaxes competitivas que se deben ter en conta, xa que 
supoñen un incentivo significativo. A RSE constitúe un elemento diferenciador para 
calquera compañía. Os grupos de interese buscan produtos e marcas sustentables, e 
ofrecelos pode supor un punto clave para ser máis competitivo.

Con todo, un sector como o da manufactura téxtil sempre ten nesta materia un punto 
de vulnerabilidade, ao xerar unha problemática maior en cuestións de RSE, e velaquí 
o motivo polo que se decidiu poñer o foco nel. Un dos principais factores que desen-
cadean tal situación no sector téxtil é a deslocalización das actividades e o emprego 
de provedores externos á compañía para aforrar custos, como no caso das analizadas 
aquí. Malia que todas elas realizan un exhaustivo seguimento e control dos seus prove-
dores, na maioría dos casos non resultan efectivos nin, por tanto, suficientes. A intensa 
presión a que se ven sometidas as subministradoras das marcas por causa da chamada 
fast fashion fainas máis proclives á contratación de terceiros que actúan xa sen super-
visión de ningún tipo. Despois, cando os medios de comunicación informan de casos 
de escravitude, explotación infantil, contaminación das augas, condicións de traballo 
precarias, incumprimento de códigos de conduta etc., as empresas escúsanse alegando 
o descoñecemento do emprego por parte das súas fábricas provedoras deste tipo de 
produtoras ilegais. Manter un control sumamente exhaustivo entraña, como non pode 
ser doutro xeito, unha especial dificultade, mais non é imposible. Das cinco compañías 
investigadas, só dúas publican a listaxe de todos os seus provedores, e aquí pode teña-
mos un fío de que tirar como punto de partida para atinxirmos unha RSE máis eficaz.

En definitiva, é necesaria a acción colectiva de todos e cada un dos actores que confor-
man a contorna empresarial, alén dun goberno que estableza unha normativa reguladora, 
compañías que cumpran os seus compromisos e unha sociedade que non só xulgue, 
senón que tamén apoie a compra de produtos sustentables no seu día a día.

Como futuras liñas de investigación, a partir dos resultados desta investigación, pro-
ponse estudar con máis detalle cada unha das accións de RSE das compañías, mediante 
unha metodoloxía cuantitativa, isto é, a recollida de información de diferentes grupos 
de interese no tocante, especialmente, ao control do cumprimento das normas por 
parte dos provedores e a identificación do grao de efectividade das iniciativas de RSE 
aplicadas na organización.
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Resumo

Entre os obxectivos marcados pola Estratexia Europa 2020, un dos máis importantes é reducir 
en cando menos vinte millóns o grupo de persoas en situación de pobreza ou exclusión social. 
Ao respecto, en España articuláronse unha recomendación específica no Programa nacional de 
reformas e varios plans nacionais de acción para a inclusión social que perseguen a devandita 
finalidade a través da inclusión sociolaboral, o establecemento dun sistema de prestacións e a 
provisión de servizos básicos fundamentais.

Neste traballo presentamos unha análise descritiva da pobreza e a exclusión social en España. 
Así, identificamos os novos grupos sociais vulnerables e os distintos ámbitos en que se ven 
afectados por medio da taxa AROPE, que permite estudar o colectivo de persoas excluídas por 
idade, sexo e ocupación. Por último, estúdanse os efectos das políticas sociais sobre a exclusión 
e a desigualdade social, alén de se explicar brevemente en que consiste a extrafiscalidade e cales 
son os factores excluíntes dos grandes impostos.

Palabras chave: exclusión social, pobreza, desigualdade, cidadanía, extrafiscalidade. 

Abstract

Among the objectives set by the Europe 2020 Strategy, one of the most important ones is the 
reduction of the number of individuals suffering from poverty and social exclusion by at least 
twenty million. In order to achieve this purpose, Spain has articulated a specific recommendation 
in the National Reform Programme, as well as several national action plans for social inclusion 
pursuing this goal through socio-occupational inclusion, the establishment of a benefit system, 
and the provision of essential basic services.

This work presents a descriptive analysis of poverty and social exclusion in Spain. Thus, we 
identify new vulnerable social groups and the areas where they are affected through the AROPE 
indicator, which allows us to study the excluded group composition by age, sex and occupation. 
Finally, this work studies the effects of social policies on social exclusion and inequality, which 
partially explains the subject of extra-taxation and what the exclusive factors in the main taxes 
are. 

Keywords: Social exclusion, Poverty, Inequality, Citizenship, Extra-taxation.
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1. Introdución

As sociedades actuais avanzan tratando de aumentar os niveis de benestar da cidadanía, 
mais aínda seguen existindo fenómenos que dificultan a igualdade de recursos e dereitos. 
Entre estes fenómenos poderiamos destacar a exclusión social e a pobreza, dous 
conceptos que están relacionados, mais que non son sinónimos. De feito, a diario hai 
múltiples situacións de exclusión en España. A pesar de sermos un país desenvolvido 
economicamente, seguen existindo persoas que non poden gozar dos seus dereitos 
fundamentais e son excluídas do mercado laboral, do mercado da vivenda, dos procesos 
educativos, do acceso á sanidade, do uso dos servizos sociais, da súa propia vida 
social e familiar, e, finalmente, da súa dignidade e identidade social e persoal (Muñoz, 
Vázquez e Vázquez, 2003).

Podemos dicir que nas sociedades avanzadas o concepto da pobreza sufriu unha pro-
gresiva substitución polo de exclusión social (Hernández, 2010). A crise económica 
puxo de manifesto os efectos máis inmediatos da pobreza, ao se pasar dun contexto de 
debilidade na cohesión social a outro onde se produce un risco de ruptura motivado 
pola dualización entre integrados e excluídos. Alén disto, a conxuntura actual trouxo 
consigo unha serie de consecuencias, aínda que igualmente graves, que semellan pasar 
desapercibidas para a opinión pública. Entre elas atópanse o esgotamento dos meca-
nismos de protección social e o debilitamento dos servizos públicos, as cales supoñen 
un novo risco para a sociedade española (Lorenzo, 2014).

A situación veu ademais acompañada do fenómeno da crecente desigualdade social, 
característica consubstancial ao concepto de pobreza e que, en ocasións, tende a 
confundirse coa exclusión social. O binomio desigualdade-pobreza foi abordado 
desde diferentes aproximacións en termos de políticas económicas, as cales se viron 
especialmente afectadas pola desaceleración económica (Colomer e Alcántara, 2015). 
A desigualdade pode definirse como a distancia entre os membros dunha sociedade 
homoxénea pola desigual distribución de oportunidades e recursos. Así, o Programa 
das Nacións Unidas para o desenvolvemento (2011) demostra que as desigualdades 
representan unha grave ameaza ao progreso do desenvolvemento humano.

Baixo estas premisas, neste artigo queremos ofrecer unha visión global da exclusión 
social en España e da fractura que existe entre os grupos de integrados e excluídos. 
Para iso, analizaremos se España cumpre o obxectivo de loitar contra a pobreza e a 
exclusión social para reducir cando menos en vinte millóns o número de persoas en 
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situación de risco de pobreza ou exclusión social, medida que fixou a Estratexia Europa 
2020 proposta pola Comisión Europea.

Así, após esta introdución, na segunda epígrafe examinaremos a orixe e as características 
do concepto de exclusión social e a súa vinculación co binomio pobreza-desigualdade. 
Na terceira trataremos a Estratexia Europa 2020 –que pretende, entre outros obxectivos, 
loitar contra a pobreza e a exclusión social–, o Programa nacional de reformas e os 
plans nacionais de inclusión social (PNAIN) postos en marcha por España. No cuarto 
apartado falaremos do PNAIN 2013-2016 e das súas estratexias de inclusión. No quinto 
presentamos unha análise descritiva da pobreza e a exclusión social mediante a taxa 
AROPE, en función do sexo, o grupo de idade e a ocupación das persoas. Na sexta 
parte considéranse os efectos das políticas sociais sobre a exclusión e a desigualdade 
social, cunha breve mención ao tema da extrafiscalidade como unha das ferramentas 
máis importantes para combater a inxustiza social, así como á extrafiscalidade dos 
grandes impostos. Finalmente, presentamos unha sección de conclusións que resume 
as principais achegas do traballo.

2. Exclusión social: orixe, definición e características

O concepto de exclusión social xorde orixinariamente en Francia durante os anos setenta 
para referirse ás persoas con problemas sociais, aínda que o seu uso non se xeneralizou 
na linguaxe das políticas públicas e das ciencias sociais até mediados da década dos 
oitenta. O termo foi tamén adoptado pola Unión Europea (en diante, UE) neses anos, 
mais a súa definición foi mudando até chegar á actual, en que se entende como «un 
proceso que relega algunhas persoas á marxe da sociedade e lles impide participar 
plenamente debido á súa pobreza, á falta de competencias básicas e oportunidades 
de aprendizaxe permanente, ou por motivos de discriminación» (Comisión Europa, 
2003, p. 9). Nesta época, a exclusión identificábase cunha situación de desemprego e 
inestabilidade nos vínculos sociais (Subirats, 2004).

En concreto, en marzo do ano 2000, na súa xuntanza de Lisboa, o Consello Europeo 
recoñece a loita contra a exclusión social e a pobreza como elemento impulsor do 
progreso económico e do desenvolvemento do emprego. Foi un momento fundamental 
na modernización do modelo social europeo. Noutras palabras, as sociedades máis 
inclusivas serían as máis preparadas para realizar e asumir os cambios estruturais nece-
sarios para conseguir o desenvolvemento económico e social desexado (IES, 2005). En 
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decembro de 2000, o Consello Europeo marca uns obxectivos contra a exclusión social 
tales como o fomento da participación no emprego e o acceso aos recursos, dereitos, 
bens e servizos de toda a cidadanía; a prevención dos riscos de exclusión; a actuación a 
favor dos máis vulnerables e a mobilización de todos os axentes. Dado que a situación 
de exclusión social é diferente en cada un dos estados membros da UE, España pre-
senta en xuño de 2001 un plan nacional de acción para un período bienal (2001-2003) 
cuxos obxectivos estaban en coherencia cos enunciados no Consello Europeo. Este plan 
marcará a liña estrutural dos sucesivos, en que se axustarán as formulacións iniciais.

Arestora, tras este esforzo institucional na materia, poderiamos definir a exclusión 
social como o fai a UE ao dicir que «o termo exclusión social se centra no carácter 
multidimensional dos mecanismos a través dos cales se lles nega aos individuos e grupos 
participar nos intercambios, as prácticas e os dereitos sociais, que son imprescindibles 
para a integración social, e por tanto para a súa identidade» (Room, 1992). Máis polo 
miúdo, a Comisión das Comunidades Europeas (1993) definiu a exclusión social no 
seu informe complementario como a vulneración dos dereitos na vivenda, a educación, 
a saúde e o acceso aos servizos. Sinalou, igualmente, que pode afectar a individuos e 
grupos, en áreas tanto urbanas como rurais, especialmente aqueles que están dalgún 
modo suxeitos á discriminación ou a segregación; e enfatizou a debilidade da infraes-
trutura social e o risco de permitir que se estableza por defecto unha sociedade de dobre 
cidadanía. Trátase, daquela, dunha situación concreta froito dun proceso dinámico de 
acumulación ou combinación de diversos factores de desvantaxe ou vulnerabilidade 
social que poden afectar a persoas ou grupos, resultado das desigualdades do sistema 
económico e social. 

O antes mencionado Plan nacional de acción para a inclusión social 2001-2003 español 
puxo de relevo os seguintes catro compoñentes clave da exclusión social:

a) Estrutural: implica fracturas no tecido social e a ruptura da integración, isto é, da 
participación no mercado produtivo, a participación política, o recoñecemento público 
e a adscrición social.
b) Dinámico: é un proceso ou un conxunto de procesos, en continua expansión, que 
afectan de forma cambiante ás persoas e os colectivos. Así como a pobreza se asocia á 
falta de recursos económicos, a exclusión social defínese pola acumulación de déficits. 
c) Multifactorial e multidimensional: exprésase como un cúmulo de circunstancias ou 
factores desfavorables, adoito fortemente interrelacionados (a fragmentación social, a 
crise laboral, as limitacións das políticas de benestar...).
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d) Estratéxico: a exclusión é susceptible de ser abordada desde a acción colectiva, o 
tecido social e as políticas públicas. Os colectivos marxinados non conforman ningún 
suxeito homoxéneo e articulado de cambio visible e con capacidade de superación das 
súas condicións de exclusión.

Para Tezanos (1999) a exclusión social comporta unha imaxe dual da sociedade en 
que hai un sector integrado e outro excluído. Para diferenciar ambos os grupos e para 
uns efectos simplemente estatísticos e medibles, o Instituto Nacional de Estatística (en 
diante, INE) (2016) segue a pauta europea e clasifica a poboación en risco de pobreza 
ou exclusión social como aquela que se atopa nalgunha destas situacións: está en risco 
de pobreza, sofre unha carencia material severa ou forma parte de fogares sen emprego 
ou cunha baixa intensidade de emprego. En calquera caso, a exclusión social é extre-
madamente complexa e o seu estudo e medición esixen sermos moi coidadosos, pois 
falamos de aspectos tan relevantes como difíciles de precisar até o punto de traducilos 
en variables medibles do punto de vista cuantitativo (Herrero, Soler e Villar, 2013).

3. Panorama europeo da exclusión social: a Estratexia Europa 2020

En marzo de 2010 a UE presenta a Estratexia Europa 2020 coa finalidade de atinxir un 
crecemento intelixente, mediante o desenvolvemento da innovación e o coñecemento; 
sustentable, por medio do uso eficiente dos recursos; e integrador, que fomente o nivel 
de emprego e a cohesión social durante a década 2010-2020 (Llano, 2015). A Comisión 
Europea márcase como obxectivos neste ano simplificar os obxectivos e medidas fixados 
en períodos anteriores (a diferenza dos marcados na Estratexia de Lisboa) e centrarse 
nos seguintes cinco eixes de actuación (Fresno, Renes e Tsolakis, 2012):

a) Emprego para o 75% das persoas de 20 a 64 anos.
b) Investimento do 3% do produto interior bruto da UE en I+D.
c) Cambio climático e sustentabilidade enerxética: emisións de gases de efecto inver-
nadoiro un 20% –ou un 30%, de se daren as condicións– menores aos niveis de 1990; 
utilización un 20% maior de enerxías renovables e aumento do 20% da eficiencia 
enerxética.
d) Educación: taxas de abandono escolar prematuro por debaixo do 10%; cando me-
nos un 40% das persoas de 30 a 34 anos de idade deberán completar estudos de nivel 
terciario.
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e) Loitar contra a pobreza e a exclusión social: reducir cando menos en vinte millóns 
o número de persoas en situación ou risco de pobreza e exclusión social.

Por tanto, as prioridades da UE son deixar atrás a crise e crear unhas condicións favo-
rables para unha economía máis competitiva, que xere máis emprego. Para garantir que 
a Estratexia Europa 2020 produza os seus efectos creouse un sólido e eficaz sistema 
de gobernación económica para coordinar as medidas políticas entre a UE e as admi-
nistracións nacionais (Comisión Europea, 2015).

Neste traballo centrarémonos especificamente no estudo do quinto obxectivo –loitar 
contra a pobreza e a exclusión social–, sen esquecermos as interrelacións que garda 
cos obxectivos primeiro e cuarto. 

3.1. O Programa nacional de reformas de 2014

Os obxectivos nacionais teñen que contribuír a lograr as metas da Estratexia Europa 
2020, e a forma de concretalos é a través dos programas nacionais de reformas. En 2014 
apróbase o Programa nacional de reformas do Reino de España, cuxa recomendación 
sexta se refire á loita contra a pobreza e a exclusión social. Tal e como se sinala na 
devandita recomendación, o complicado contexto económico vivido durante os últimos 
anos trouxo aparellada a modificación dos perfís de pobreza e exclusión, por iso, as 
políticas de inclusión activa –cuxo máximo expoñente será o Plan nacional de acción 
para a inclusión social 2013-2016, aprobado en decembro de 2013, que veremos no 
seguinte apartado– deben ir enfocadas a fomentar a inserción laboral e proporcionarlle 
ao conxunto da cidadanía os servizos básicos necesarios. A recomendación fai especial 
fincapé no tema do emprego, xa que é un factor clave para promover a inclusión social. 
Así, o Goberno intensificou as actuacións para mellorar a empregabilidade daqueles 
colectivos con maiores dificultades para accederen ao mercado de traballo, entre as 
cales cabe salientarmos especialmente as seguintes: 

a) O Plan anual de política de emprego para fomentar a empregabilidade dos mozos, 
dos maiores de 55 anos e das persoas desempregadas de longa duración. 
b) O Programa de boas prácticas dos servizos públicos de emprego, que, entre outras 
cuestións, mellora a elaboración de itinerarios individualizados para as persoas des-
empregadas. 
c) O avance no novo modelo da formación profesional para o emprego, en que se lle dá 
prioridade ao financiamento de accións formativas destinadas a que os menores de 30 
anos e os desempregados de longa duración obteñan un certificado de profesionalidade. 
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d) A colaboración público-privada nos servizos de colocación, que favorece que as 
axencias privadas busquen colocación para aqueles desempregados con maiores difi-
cultades de acceso ao mercado de traballo. 
e) A Estratexia de emprendemento e emprego mozo 2013-2016 e o Plan nacional de 
implementación da garantía xuvenil, que buscan incrementar a inserción laboral e a 
empregabilidade dos mozos, como colectivo particularmente afectado polo desemprego.

Á súa vez, a mellora da empregabilidade está estreitamente relacionada cos novos 
obxectivos en materia de educación e formación. Neste sentido, mantívose vixente 
o modelo de formación profesional dual e reformouse o sistema educativo, medidas 
ambas que inciden na orientación dos mozos cara á formación profesional, co fin de 
que se decanten por estudos con maiores posibilidades de inserción laboral. Ademais, 
desenvólvense actuacións para pular a formación permanente, que permitan que un 
maior número de persoas se instrúa en calquera momento da súa vida, co fin de fomentar 
a progresión e a recualificación profesional, así como a reasignación de traballadores 
entre sectores produtivos. Iso beneficia os colectivos en risco de exclusión, en particular 
os mozos e maiores de 55 anos. 

De por parte, o acceso ao mercado de traballo pode resultar especialmente complicado 
para as persoas con discapacidade. Así, o Plan de acción da estratexia española sobre 
discapacidade 2014-2020 persegue a elaboración de itinerarios individuais personali-
zados e de informes de capacidades para promover o acceso ao emprego das persoas 
con discapacidade. Pola súa vez, o texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas 
con discapacidade e da súa inclusión social –Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 
de novembro– recolle medidas dirixidas a promover a autonomía persoal, o acceso ao 
emprego e a inclusión na comunidade. Ademais, a reforma educativa acentúa o apoio 
ás persoas con discapacidade, ao incorporar a previsión de alternativas metodolóxicas 
para o alumnado deste tipo. 

Por outro lado, en 2013 puxéronse en marcha outras actuacións de apoio máis especí-
ficas dirixidas a outros colectivos especialmente vulnerables, entre as cales podemos 
salientar as seguintes:

a) O Plan de acción sobre drogas 2013-2016, que ten como finalidade coadxuvar á 
reinserción social e laboral da poboación de persoas adictas.
b) O Plan integral de apoio á familia, como medida destacada do Plan nacional de acción 
para a inclusión social 2013-2016. Ten como destinatarias as familias con dificultades 
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ou en risco de pobreza, na protección social, xurídica e económica das cales persegue 
avanzar. A súa finalidade última é garantir a sustentabilidade, a cohesión social e o 
apoio ás familias en situacións de especial dificultade. 
c) O II Plan estratéxico nacional de infancia e adolescencia 2013-2016, cun amplo 
conxunto de medidas dirixidas aos menores en situación de risco e desamparo. 
d) O Plan de pagamento a provedores, que permite aboar facturas no ámbito dos ser-
vizos sociais por importe de 681 millóns de euros. 
e) O Fondo de Liquidez Autonómica, onde as facturas aboadas a provedores no ámbito 
dos servizos sociais ascenden a 1292 millóns de euros. 

Por último, entre as medidas concretas de apoio aos colectivos vulnerables cabe sa-
lientarmos as seguintes: 

a) No ámbito enerxético, existen mecanismos de protección para os pequenos consu-
midores máis vulnerables que garanten un prezo da electricidade estable e accesible.
b) No ámbito da vivenda, no marco do Plan estatal de vivenda 2013-2016 ofrécense 
axudas para lles facilitar o acceso a unha vivenda en réxime de alugamento ás persoas 
que se atopen nunha situación de especial vulnerabilidade, así como tamén se puxeron 
en marcha outras medidas para protexer os colectivos vulnerables fronte aos desalo-
xos, alén do Fondo Social de Vivendas (FSV). Determinadas comunidades autónomas 
ofrecen axudas complementarias a estes colectivos. 

Adicionalmente, as comunidades autónomas deseñaron diferentes actuacións para me-
llorar a inserción laboral dos colectivos en risco de exclusión social e apoiar a prestación 
de servizos básicos e outras garantías para os máis desfavorecidos. Fixeron especial 
fincapé nos ámbitos da educación, con programas de apoio escolar e extraescolar, e 
sistemas de axudas e gratuidade de libros de texto e outros materiais; a sanidade, con 
programas de atención sanitaria; a vivenda, con medidas de apoio ás persoas en risco 
de desafiuzamento; e as necesidades de carácter alimentario, con comedores sociais e 
programas de distribución de alimentos. Todas estas actuacións efectuáronse en estreita 
colaboración coas entidades do terceiro sector dedicadas á acción social.

3.2. Os fondos estruturais e de investimento

Os fondos estruturais e de investimento (en diante, FEI) son o instrumento económico 
con que conta a UE para reforzar a cohesión económica e social. No novo período de 
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programación, 2014-2020, España xestionará fondos FEI por valor de máis de 36 000 
millóns de euros por medio dos programas operativos e outras formas de implemen-
tación. Nesta nova etapa, os FEI concentraranse nas prioridades da Estratexia Europa 
2020 e os seus obxectivos. De feito, un dos once obxectivos temáticos destes fondos 
é precisamente promover a inclusión social e loitar contra a pobreza (obxectivo no-
veno), ao cal haberá que destinar como mínimo o 20% da dotación do Fondo Social 
Europeo (FSE). Trátase dun dos obxectivos específicos dos FEI, xunto ao obxectivo 
de promover o emprego e favorecer a mobilidade laboral (obxectivo oitavo) e de in-
vestir na educación, o desenvolvemento das capacidades e a aprendizaxe permanente 
(obxectivo décimo).

En España, os datos que recompila Eurostat anualmente mostran unha tendencia que a 
afasta dos obxectivos da Estratexia Europa 2020, salvo no caso da educación, en que 
os indicadores se achegan algo máis ao obxectivo marcado (Fresno e Chahin, 2014) 
(Táboa 1).

Táboa 1. Obxectivos de España para 2020 vs. obxectivos da Estratexia Europa 2020

* Con respecto á poboación total.
Fonte: Fresno e Chahin (2014).

Os obxectivos temáticos do marco estratéxico común proposto pola Comisión Europea 
para o período 2014-2020 inclúen seis prioridades de investimento con accións prio-
ritarias para o obxectivo temático noveno antes mencionado. O esforzo realizado para 
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vincular os instrumentos políticos cos financeiros permitirá aliñar a futura política de 
cohesión cos obxectivos da Estratexia Europa 2020.

4. O Plan nacional de acción para a inclusión social 2013-2016

O Goberno aprobou en decembro de 2013 o Plan nacional de acción para a inclu-
sión social 2013-2016 (en diante, PNAIN 2013-2016), elaborado polo Ministerio de 
Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade a través da Secretaría de Estado de Servizos 
Sociais e Igualdade, en que se recollen os logros de anteriores plans de inclusión social 
mantendo o compromiso do Goberno español coa loita contra a pobreza e a exclusión 
social, sen perder de vista o marcado pola Estratexia Europa 2020. O devandito plan, 
con máis de 240 medidas, contou no ano da súa posta en marcha cun orzamento base 
duns 34 566 millóns de euros, distribuídos en tres eixes: a inclusión activa ‒unha 
concepción multidimensional da pobreza e a exclusión social‒ defendida pola Co-
misión Europea; accións concretas dirixidas aos grupos máis vulnerables e apoio ao 
terceiro sector. Os fondos estruturais da UE, especificamente o Fondo Social Europeo 
(FSE), foron instrumentos fundamentais para mellorar a inclusión social dos grupos 
de poboación máis vulnerables e para fomentar a igualdade no acceso ao emprego, a 
educación e a formación. Xa que logo, unha gran parte das actuacións que presenta o 
PNAIN 2013-2016 serán cofinanciadas con cartos deste fondo, do Fondo Europeo de 
Desenvolvemento Rexional (FEDER) e do Fondo Europeo Agrario de Desenvolve-
mento Rural (FEADER).

Así, articúlase arredor de tres tipos de medidas: políticas activas para facer que o mer-
cado de traballo sexa máis inclusivo, dirixidas ás persoas con maiores dificultades de 
acceso; a asistencia mediante unhas políticas de rendas mínimas que asegure a cober-
tura das necesidades básicas de toda a cidadanía; e o acceso a uns servizos públicos de 
calidade. Alén disto, responde ao problema da pobreza infantil, que se viu agravada nos 
últimos tempos a raíz da crise económica. Por iso, esta loita convértese nunha das máxi-
mas prioridades do PNAIN 2013-2016, que ten como uns dos seus fins fundamentais 
fomentar o benestar da infancia en situación de risco de exclusión social, para evitar 
así a transmisión interxeracional da pobreza e a perda de capital humano. En concreto, 
os tres piares clave en que descansa a loita contra a pobreza infantil son os seguintes:

a) Acceso aos recursos adecuados e apoio aos fogares, que inclúe o apoio á participa-
ción das nais e os pais no mercado laboral ‒sen deixar de lado a conciliación entre o 
traballo e a familia‒ en combinación con prestacións sociais.
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b) Acceso a servizos de calidade, para o cal cómpre investir en atención temperá á 
primeira infancia e educación para reducir a desigualdade, ademais do desenvolve-
mento de sistemas educativos que impacten na igualdade de oportunidades; previr as 
desigualdades en saúde a través dunha intervención temperá; proporcionar unha vivenda 
axeitada e unha contorna libre de riscos para os nenos; e fomentar uns servizos sociais 
que protexan a infancia e apoien os proxenitores.
c) Participación infantil, con suxestións para apoiar a participación da infancia en 
actividades sociais, culturais, recreativas, deportivas e cívicas, así como establecer 
mecanismos que aseguren a súa participación nas decisións que afecten á súa vida.
Como mencionamos, hai grupos de poboación que son máis vulnerables aos procesos 
de empobrecemento e de exclusión social; e as situacións que poden propiciar o risco 
de exclusión son moitas e variadas, como o desemprego, a precariedade laboral, as 
poucas oportunidades de acceder á vivenda etc. En calquera caso, de acordo co PNAIN 
2013-2016 existen uns grupos sociais especialmente vulnerables que precisan dunha 
intervención máis concreta (Táboa 2):

Táboa 2. Persoas en situación de exclusión social segundo o PNAIN 2013-2016

Fonte: Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade (2013).

4.1. Estratexias de inclusión activa

O PNAIN 2013-2016 inclúe tres obxectivos estratéxicos, como diciamos antes: a 
inclusión sociolaboral, a garantía dun sistema de prestacións sociais e a garantía dun 
sistema de servizos públicos, dos cales pasamos a falar polo miúdo a continuación.

a) Obxectivo estratéxico 1. Impulsar a inclusión sociolaboral a través do emprego 
das persoas máis vulnerables tendo en conta as familias con fillos menores de idade 
en situación de risco de exclusión.

De acordo co PNAIN 2013-2016, carecer de emprego ou traballar de forma precaria 
pode ser a orixe dunha situación de pobreza e exclusión social, e con iso de desigualdade 

Poboación inmigrante
Persoas con discapacidade
Persoas que sofren discriminación pola súa orixe racial 
ou étnica, orientación sexual ou identidade de xénero
Persoas maiores
Persoas reclusas e ex convictos

Vítimas de violencia
Poboación xitana
Persoas con problemas de adicción

Persoas sen fogar
Persoas en situación de dependencia

LAurA VAreLA-cAndAMio e Judit GonzáLez MárMoL

anuario Da FacultaDe De ciencias Do traballo 7, 2016, pp. 223-257



235

social. Moitas veces, tal situación agrávase porque o desemprego non só afecta á persoa 
en si mesma, senón á familia e especialmente aos menores. No caso do desemprego de 
longa duración, afástase a persoa do mercado laboral, de xeito que as súas capacidades 
profesionais van quedando obsoletas e as súas perspectivas de inserción empeoran. A 
isto habería que sumarlle o contexto de crise económica que só fixo que o colectivo 
excluído aumente. A idea de articular políticas activas de emprego máis eficaces que 
se adapten a estas persoas concíbese como unha das solucións, xa que todas as persoas 
son potencialmente empregables.

Deste xeito, o PNAIN 2013-2016 céntrase nos itinerarios de inserción e de reforzo 
da formación para o emprego, á busca de incentivar, a través de bonificacións, a con-
tratación daquelas persoas con máis problemas para accederen a un emprego. Tamén 
promove a opción do emprendemento e o autoemprego para crear un mercado de traballo 
máis inclusivo, reducindo os custos da cotización á Seguridade Social e facilitando o 
acceso ao financiamento das persoas emprendedoras, entre outras medidas. A orien-
tación e a intermediación laboral constitúen outro dos factores clave na inserción das 
persoas vulnerables, polo que se potencia a colaboración público-privada neste ámbito. 
Ademais, considéranse medidas de acción que reforcen a igualdade de oportunidades 
entre homes e mulleres no ámbito do emprego.

b) Obxectivo estratéxico 2. Garantir un sistema de prestacións que permitan pres-
tarlles apoio económico a aquelas persoas en situación de vulnerabilidade e reducir a 
pobreza infantil.

En España existe unha política de garantía de rendas destinada a cubrir as necesidades 
básicas das persoas máis desfavorecidas. O PNAIN 2013-2016 avoga por un sistema 
en que as prestacións económicas dependan das necesidades das persoas, das súas cir-
cunstancias familiares, e en que prime a loita contra a pobreza infantil. Enténdese que as 
rendas mínimas de inserción acompañadas de intervención social, como os programas 
de emerxencia social, son un mecanismo esencial de cohesión social.

Os obxectivos que se pretende atinxir son avanzar no sistema de garantía de rendas, 
alcanzar un nivel adecuado de cobertura das rendas mínimas ‒tendo en conta a crise‒ e 
mellorar na eficacia da xestión desas rendas. O mantemento do sistema de pensións 
non contributivas é un dos piares deste sistema. Neste sentido, en 2013 houbo unha 
prórroga do Programa de recualificación profesional (PREPARA) destinado ás persoas 
que esgotaran a súa protección por desemprego. Esta medida supuxo un mecanismo 
de protección adicional para tratar os casos de forma personalizada. Alén disto, á 
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procura de asegurar uns ingresos mínimos, mantense o Programa da renda activa de 
inserción (RAI), co obxectivo de incrementar as oportunidades de retorno ao mercado 
de traballo. Falamos, por tanto, dun modelo de dobre dereito: protección económica 
e inserción laboral.

c) Obxectivo estratéxico 3. Garantir a prestación duns servizos básicos a toda a 
poboación, enfocados de forma particular cara aos colectivos máis desfavorecidos, 
especificamente en materia de servizos sociais, educación, sanidade, vivenda e socie-
dade da información.

O PNAIN 2013-2016 trata de centrarse na garantía de acceso aos servizos públicos 
que contribúen á cohesión social e na mellora deste acceso. Pretende que estes servizos 
se organicen segundo os principios de universalidade, solidariedade e accesibilidade, 
para atender os colectivos de maior risco e chegar a todos os territorios, en particular 
as zonas rurais e periféricas.

a) Servizos sociais

Hai que garantir o acompañamento social ás persoas máis vulnerables mediante uns 
servizos sociais públicos articulados grazas á colaboración entre administracións. É 
importante por iso o mantemento do Plan concertado de prestacións básicas. Os sistemas 
de información serven para coñecer o que demandan os cidadáns máis desfavorecidos 
e así elaborar unha resposta. Respecto á pobreza infantil, é importante destacarmos o 
Plan integral de apoio á familia.

b) Educación

A educación determina o futuro desenvolvemento da persoa. É por isto que o PNAIN 
2013-2016 quere garantir o acceso ao proceso educativo e a permanencia nel aos me-
nores máis vulnerables. Para este caso, as bolsas de comedor e o apoio financeiro para 
mercar os libros de texto e materiais, e outras medidas similares, xunto ás adaptacións 
oportunas segundo a orixe étnica, son políticas necesarias para a igualdade de oportu-
nidades. Desde esta perspectiva, foméntase tamén o desenvolvemento da formación 
profesional dual para potenciar a cualificación profesional da mocidade, combinando 
a ensinanza coa práctica na empresa. A estratexia de inclusión activa debe reforzar, 
en definitiva, aqueles mecanismos que lles permitan ás persoas máis desfavorecidas 
adquirir competencias e mellorar a súa empregabilidade.
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c) Sanidade

A aposta do PNAIN 2013-2016 é a de facilitar o acceso ao sistema sanitario aos gru-
pos máis vulnerables baixo criterios de equidade e calidade dos servizos. Con este 
obxectivo, produciuse unha reforma en materia de sanidade, froito dun acordo entre o 
Goberno e as comunidades autónomas, que asegura o dereito á protección da saúde e 
a unha asistencia sanitaria pública, gratuíta e universal baixo o principio de equidade. 
A reforma inclúe mecanismos para que o sector da sanidade e o dos servizos sociais 
funcionen de maneira coordinada.

d) Vivenda

A política de vivenda cambiou notablemente durante os últimos anos, en parte como 
resultado da crise económica. O PNAIN 2013-2016 propón unha serie de actuacións 
que teñen como obxectivo fomentar o acceso ás vivendas en réxime de alugamento, 
con base nun sistema de axudas máis equitativo, que se outorguen en función da renda. 
Tamén aposta por crear un parque público de vivendas en alugamento para os casos 
máis extremos, en que non se chega ao limiar mínimo de renda, coa axuda dos servizos 
sociais. Ademais, preténdese erradicar o chabolismo e a infravivenda con iniciativas 
de rehabilitación e programas sociais para lograr a plena integración social. Outro gran 
reto é a protección dos debedores hipotecarios que carecen de recursos económicos 
para lle faceren fronte ao pagamento dunha vivenda.

e) Sociedade da información

As tecnoloxías da información e as comunicacións (en diante, TIC) traen consigo 
riscos de exclusión social por non poder ser aproveitadas debido a causas xeográficas, 
económicas, sociais ou de formación. As persoas que teñen un fácil acceso ás TIC 
tamén contan con maiores posibilidades de incorporarse a un posto de traballo, o que 
xera unha segmentación no mercado laboral. Por iso, o PNAIN 2013-2016 avoga por 
unha sociedade dixital inclusiva, e concede unha especial importancia á tecnoloxía 
no ámbito educativo. A axenda dixital para España, como estratexia do Goberno, fixa 
como obxectivos para o ano 2015 que cando menos o 75% dos cidadáns e o 60% dos 
colectivos vulnerables accedan con regularidade á internet, así como que se reduza por 
debaixo do 15% a porcentaxe de poboación que nunca a usa.
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5. Pobreza e exclusión social en España: unha análise descritiva

A European Anti Poverty Network (en diante, EAPN) foi creada en 1990 e é unha 
coalición independente de ONG e outros grupos involucrados na loita contra a pobreza 
e a exclusión social nos estados membros da Unión Europea. Esta rede ofrécenos unha 
ferramenta moi útil para avaliar o cumprimento do obxectivo de inclusión social da 
Estratexia Europa 2020, mediante a taxa AROPE.

5.1. A taxa AROPE

Como vimos, a exclusión social é un fenómeno que conta con múltiples dimensións, 
entre as cales a pobreza é un dos aspectos máis relevantes, malia que non o funda-
mental (Llano, 2015). Así, o indicador denominado AROPE (at risk of poverty and/
or exclusion), proposto pola EAPN e con que se pretende dar conta do conxunto de 
posibles situacións de vulnerabilidade, refírese á porcentaxe total de poboación que 
se encontra en risco de pobreza ou exclusión social. Non garda ningunha relación coa 
taxa de pobreza, son indicadores diferentes. O AROPE mide a pobreza e a exclusión, 
mentres que a taxa de pobreza mide unicamente a pobreza. Noutras palabras, as persoas 
que contabilizadas no AROPE non teñen por que ser necesariamente pobres (falamos, 
por exemplo, dunha familia que recibe prestacións sociais e que por iso supera o limiar 
da pobreza).

A poboación AROPE está formada polas persoas que viven en fogares en que se dá 
cando menos unha das tres circunstancias seguintes:

a) Poboación baixo o limiar da pobreza: aquelas persoas que viven en fogares cunha 
renda inferior ao 60% da mediana da renda nacional equivalente en unidades de con-
sumo, incluídas as transferencias sociais. De acordo co PNAIN 2013-2016 (Ministerio 
de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, 2013), «algo máis dunha de cada cinco 
persoas en España vive hoxe baixo o limiar da pobreza. En total, cerca de 10,3 millóns 
de persoas, case un millón máis que en 2008, ano en que comezou a crise».
b) Poboación con privación material severa (PMS): aquelas persoas que non poden 
permitirse catro de nove ítems de consumo básico definidos no ámbito europeo. 
c) Poboación con baixa intensidade de traballo por fogar (BITF): a relación entre o 
número de meses traballados por todos os membros do fogar e o número total de meses 
que, en teoría, poderían facelo aqueles en idade de traballar.
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Canto á metodoloxía dos informes da EAPN, para o caso de España os datos son tomados 
da Enquisa de condicións de vida (en diante, ECV) do INE. O INE modificou no ano 
2013 o seu método de cálculo para reflectir os datos dos ingresos de cada fogar que 
recollía na ECV. Estes datos elaboráronse mediante unha técnica mixta que combina 
a información da persoa entrevistada cos rexistros administrativos da Axencia Estatal 
da Administración Tributaria (AEAT, que inclúe as comunidades autónomas de réxime 
fiscal común), a Seguridade Social, a Facenda Tributaria de Navarra e a Deputación 
Foral de Biscaia (estas dúas últimas proporcionan a información fiscal das comunidades 
con réxime foral, Navarra e o País Vasco)1. 

En calquera caso, con independencia da metodoloxía empregada, o obxectivo de reducir 
a pobreza e a exclusión social está moi lonxe de cumprirse. Desde o ano 2007, as cifras 
amosan un aumento constante e elevado dos indicadores, aínda que esta tendencia se 
amortece levemente en 2013. España comprometeuse en 2010 a reducir a pobreza e a 
exclusión en 1,4 millóns de persoas, mais ante o incumprimento deste obxectivo nos 
próximos anos debería reducila en máis de 2,7 millóns de persoas en seis anos, xa que 
entre o 2009 e o 2013 medrou arredor dun millón o número de persoas en estado de 
pobreza ou exclusión (Llano, 2015).

5.2. Compoñentes da taxa AROPE

A taxa AROPE é un indicador que agrupa tres compoñentes, tal e como quedou de 
relevo: a baixa intensidade de emprego por fogar, a taxa de pobreza e a privación 
material severa. A continuación, describimos a evolución da taxa AROPE e dos seus 
compoñentes entre os anos 2009 e 2013.

a) En primeiro lugar, no devandito período a taxa de pobreza no seu conxunto atinxe o 
20,4% da poboación, unha porcentaxe que se reparte entre os seguintes grupos:

– Aqueles que só son pobres mais non sofren privación material severa nin viven en 
fogares con baixa intensidade de traballo, que son algo máis da metade do grupo e 
supoñen o 11,3% da poboación.
– Aqueles que están en situación de pobreza e viven en fogares con baixa intensidade 
de emprego, mais non sofren privación material severa, que son aproximadamente 
unha cuarta parte do grupo e supoñen un 5,6% do total da poboación.

1 Esta ruptura no método de cálculo non nos permite comparar os datos recentes cos anteriores a 2009, tal 
e como establece o INE. Por iso, co fin de facer comparables ambos os períodos, fixéronse estimacións dos 
indicadores anteriores a 2009 coa nova metodoloxía.
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– Aqueles que se atopan nunha situación de pobreza tan dura que sofren privación 
material severa, mais non están nun fogar con baixa intensidade de traballo, que 
son aproximadamente unha décima parte do total do grupo e supoñen o 1,6% do 
total da poboación.
– Aquelas persoas que son pobres, sofren privación material severa e viven en fo-
gares con baixa intensidade de traballo, que alcanzan o 1,8% do total da poboación.

b) En segundo lugar, a poboación que vive en fogares con baixa intensidade de emprego 
supón o 15,7% da poboación total, da cal algo menos da metade non está afectada polo 
resto dos indicadores e supón o 4,2% do total da poboación. O resto divídese entre 
aqueles que comparten a privación material severa coa residencia en fogares con baixa 
intensidade de emprego, que supoñen o 0,5% do total da poboación, incluídos os grupos 
que intersectan coa pobreza, aos cales xa se fixo antes referencia. 
c) Finalmente, as persoas con privación material severa representan o 6,2% da poboa-
ción. É importante salientarmos que delas un terzo non comparte outros indicadores, o 
que significa que hai un 2,2% do total da poboación que non está incluída no grupo de 
poboación pobre nin vive en fogares con baixa intensidade de emprego e, porén, non pode 
acceder a catro ou máis ítems de consumo considerados básicos na sociedade europea.

En resumo, o factor que máis peso ten na taxa AROPE é a pobreza, xa que representa 
o 75% do total, alén de que se mantivo constante durante estes últimos anos da crise. 
O factor da baixa intensidade de emprego por fogar duplicou o seu valor no período 
analizado até chegar ao 15,7% das persoas entre 0 e 59 anos de idade; e, finalmente, o 
factor da privación material severa aumentou 1,7 puntos porcentuais (37% de aumento). 
Doutra banda, o emprego é un factor determinante na análise da pobreza ‒máis da meta-
de de persoas que viven en fogares con baixa intensidade de traballo son pobres‒, aínda 
que existen moitas persoas en situación de pobreza que non forman parte de fogares 
con baixa intensidade de traballo. Por último, a privación severa está igualmente moi 
relacionada coa pobreza, pois máis da metade das persoas que a padecen son pobres.

5.3. Evolución da taxa AROPE no contexto nacional

A taxa AROPE, coa nova metodoloxía para o cálculo anteriormente descrita, acada en 
2013 o 27,3% do total da poboación (Figura 1). En cifras, isto tradúcese nun total de 
12 866 431 persoas en risco de pobreza ou exclusión social. Se analizamos a evolución 
da taxa AROPE, vemos que este indicador experimentou unha redución lenta mais 
continua entre os anos 2004 e 2008, en que chegou ao 24,5% (medio punto porcentual 
menos que en 2004). Porén, desde a crise, a tendencia cambiou de maneira drástica e 
a taxa AROPE medrou notablemente entre 2008 e 2013.
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Figura 1. Evolución da taxa AROPE en España (2004-2013)

Fonte: elaboración propia a partir dos datos de Llano (2015).

A evolución da pobreza e a exclusión social en España ao longo da crise foi moito máis 
severa que no conxunto da UE. A taxa AROPE na UE era algo superior á española, do 
23,7%, no ano 2008. Malia que aumentou desde entón, esta suba foi moito máis suave 
que a rexistrada en España: 1,3 puntos porcentuais entre 2009-2012 fronte aos 3,7 de 
España no mesmo período. Estes datos poñen de manifesto o enorme desafío a que debe 
facer fronte España para cumprir o obxectivo da Estratexia Europa 2020 de reducir a 
cantidade de persoas en risco de pobreza e exclusión social en 1,4-1,5 millóns entre 
2009 e 2019 (Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, 2013).

As razóns do importante incremento deste indicador no período 2009-2012 cómpre 
buscalas no forte acrecentamento dos fogares con baixa intensidade de emprego durante 
o período considerado. Este dato vén reforzar a importancia do emprego como factor 
determinante da pobreza e a exclusión social. Pola contra, en 2013 vemos que a taxa 
se mantén, mais isto non é debido a unha mellora das condicións de vida da poboación, 
senón a que a taxa de pobreza se reduce porque, por un lado, se reducen os ingresos 
na poboación; e, polo outro, hai un retorno de inmigrantes pobres aos seus países de 
orixe (Llano, 2015).

a) Evolución da taxa AROPE segundo o sexo

A feminización da pobreza reflíctese, por exemplo, na taxa de pobreza dos fogares 
compostos por un adulto cun ou máis nenos, familias monoparentais na súa maioría 
formadas por mulleres. A fenda salarial por razón de xénero, a menor taxa de emprego 
feminino ou a maior inactividade por responsabilidades familiares son outras realida-
des que se atopan detrás do rostro feminino da pobreza. Adicionalmente formúlase a 
cuestión de se, unha vez se inicie a recuperación económica e do mercado de traballo, 
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mulleres e homes serán capaces de acceder a un emprego e saír da pobreza a igual ritmo 
ou se, pola contra, os homes volverán lograr menores taxas AROPE que as mulleres.

Figura 2. Evolución da taxa AROPE en España segundo o sexo (2004-2013)

Fonte: elaboración propia a partir dos datos de Llano (2015).

No tocante á Figura 2, obsérvase que no ano 2011 a evolución da taxa AROPE para 
as mulleres cambia de sentido e pasa a ser descendente. Isto podería deberse a que o 
colectivo de mulleres maiores de 65 anos sae da pobreza polo mantemento das súas 
pensións e a que a redución dos ingresos da poboación, tal e como dixemos, produce 
un descenso no limiar da pobreza. Doutra banda, as mulleres adoitan desempeñar pos-
tos de traballos con menor cualificación ou salario, polo que o índice de desemprego, 
nalgúns casos, podería ser menor que o dos homes. 

b) Evolución da taxa AROPE segundo a idade

Como pode verse na Figura 3, o grupo de idade comprendido entre os 16 e os 29 anos 
mantén en 2013 a taxa máis elevada de persoas en risco de pobreza ou exclusión social. 
O grupo que o precede é o de menos de 16 anos. Estes dous grupos son os que soportan 
as meirandes taxas AROPE, mentres que as persoas maiores deixaron de ser as máis 
afectadas. De feito, se nos fixamos na Táboa 3, desde o 2009 ao 2013 hai unha caída 
notable da taxa AROPE para a poboación maior de 65 anos.

Este descenso debe ser interpretado tendo en conta dous factores. Por unha parte, resulta 
predicible o impacto dun efecto estatístico: a redución rexistrada na renda mediana fai 
que as persoas maiores, con rendas baixas pero estables, pasasen de estar baixo o limiar 
da pobreza a situarse por encima. Posiblemente unha medida absoluta da pobreza, ba-
seada nas posibilidades de manter un nivel de vida prefixado, daría unha visión menos 
favorable da súa pobreza, sobre todo á vista dos aumentos impositivos e do custo da 
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vida dos últimos anos. Mais, xunto a iso, hai un factor cuxa contribución á redución 
da pobreza é incontestable, a saber, a madurez adquirida polo sistema de pensións en 
España, pola súa extensión (aproximadamente o 83% das persoas maiores de 65 anos 
conta con cando menos unha pensión no noso país) e o nivel medio alcanzado polas 
pensións de xubilación (gradual elevación da pensión media pola incorporación de 
novos cotizantes e a súa actualización).

Táboa 3. Evolución da taxa AROPE por idade e sexo (2009-2013)

Fonte: elaboración propia a partir da ECV do INE. Dispoñible no enderezo web <www.ine.es>.

Figura 3. Taxa AROPE por grupos de idade (2013)

Fonte: elaboración propia a partir da ECV do INE. Dispoñible no enderezo web <www.ine.es>.

  2009 2010 2011 2012 2013
Mulleres
Menores de 16 31,2 33,5 32,9 32 30,4
De 16 a 29 25,2 29,1 32 33,9 32,2
De 30 a 44 23,4 24,2 26,2 28 27,5
De 45 a 64 23,7 24,9 25,7 27,4 29,3
De 65 e máis 27 24,9 22,9 16,8 15
Homes
Menores de 16 32,6 31,7 30,4 30,9 33,4
De 16 a 29 22 26,4 28,8 33,2 33,9
De 30 a 44 22,4 25,6 25,8 28 28,6
De 45 a 64 21,6 23,4 25,8 27 28,5
De 65 e máis 22,3 20,2 18,9 16,1 13,8
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As pensións exercen un efecto protector para a poboación, aínda non sendo a súa 
principal fonte de recursos. Todos os datos parecen amosar que o actual sistema de 
pensións é un instrumento de carácter non só asegurador, senón, e sobre todo, redistri-
butivo, que en mans das familias duplica os seus efectos e utilidade. Neste sentido, a 
estrutura familiar en España está comportando que en determinados casos as pensións 
constitúan o financiamento de todo o grupo familiar, de maneira que acaban por incidir 
na redución da pobreza da poboación máis nova (Ministerio de Sanidade, Servizos 
Sociais e Igualdade, 2013).

c) Evolución da taxa AROPE segundo a situación profesional

As diferenzas na taxa AROPE para os anos analizados entre Europa e España non son 
tan grandes neste caso. É coñecido que a crise incidiu de maneira particular no emprego, 
algo que se reflicte no factor que ten en conta a baixa intensidade de traballo por fogar 
da taxa AROPE e que está moi relacionado co comportamento do paro, como se pon 
de manifesto nas figuras 4a e 4b. Nelas pode observarse que o colectivo máis afectado 
pola crise foi o formado polos homes que traballaban no sector da construción. Actual-
mente, aínda que o sector servizos está facendo que o emprego remonte, os contratos 
que se están a ofrecer son de tipo temporal.

Figura 4a. Evolución da taxa AROPE para España e Europa segundo a situación profesional 
para o colectivo maior de 18 anos (mulleres)

Fonte: elaboración propia a partir da ECV do INE. Dispoñible no enderezo web <www.ine.es>.
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Figura 4b. Evolución da taxa AROPE para España e Europa segundo a situación profesional 
para o colectivo maior de 18 anos (homes)

Fonte: elaboración propia a partir da ECV do INE. Dispoñible no enderezo web <www.ine.es>.

6. O efecto das políticas sociais sobre a exclusión

A loita contra a exclusión é un dos obxectivos das políticas sociais e, en especial, das 
de benestar. O noso modelo económico caracterízase polo comportamento contracíclico 
da desigualdade na renda. Nos últimos anos houbo un descenso da renda media, o que 
supón un proceso de empobrecemento da nosa sociedade, en concreto, das persoas e 
familias máis vulnerables (Equipo de Estudios Cáritas Española, 2013). A isto cóm-
pre sumarlle as medidas tomadas en España desde 2010 canto á suba de impostos, a 
baixada de salarios, os recortes en educación, sanidade, protección social e a redución 
ao mínimo do orzamento de axuda oficial ao desenvolvemento, que afectan sobre todo 
aos traballadores e as persoas con menos recursos. Así, os niveis de desigualdade son 
excesivamente altos en España, e o máis grave é que contribúen ao aumento da pobreza 
e a exclusión social e danan as posibilidades de recuperación da economía, ao lastraren 
o crecemento económico e o consumo e impediren a igualdade de oportunidades e o 
cumprimento dos dereitos sociais (Cavero, 2014).

Ademais, existen necesidades básicas que non están cubertas polo noso modelo de 
benestar. As persoas que non poden facerlles fronte teñen que acudir á familia ou a 
entidades sociais de carácter privado. A desprotección social das persoas e familias 
máis vulnerables está agravada porque se restrinxiron as condicións de acceso a 
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dereitos como a sanidade, a educación, os servizos sociais e a dependencia. Algúns 
cambios nas políticas sociais teñen un especial efecto negativo sobre as persoas máis 
desfavorecidas:

a) O cambio no sistema de prestacións sanitarias e no seu grao de cobertura comporta 
o aumento do gasto en medicamentos, situacións de desatención sanitaria e o abandono 
de tratamentos médicos, alén de medo e estrés entre os inmigrantes irregulares.
b) O cambio no financiamento do sistema educativo comporta o aumento do gasto en 
educación, o acceso restrinxido ás bolsas para estudos, a falta de atención ás necesidades 
educativas especiais e situacións de irregularidade.
c) Os cambios nos requirimentos administrativos para acceder ás prestacións comportan 
o aumento de tarifas ou a entrada en vigor de novas taxas para presentar solicitudes e 
obter documentos.
d) Respecto aos servizos sociais públicos, hai atrasos na tramitación, ademais de se 
endureceren os requisitos de acceso a servizos e prestacións.

Aínda que os primeiros efectos da crise económica foron amortecidos polas presta-
cións por desemprego e o apoio das familias, o esgotamento das axudas económicas, 
a prolongación das situacións de desemprego e as políticas de axuste e recortes, 
xunto coas dificultades das familias, crearon unha segunda vaga de empobrecemento 
e exclusión social (Equipo de Estudios Cáritas Española, 2013). Ao tempo, o des-
envolvemento da protección social ás rendas baixas contribuíu a mitigar o risco de 
pobreza. O sistema de seguridade social español transformouse de maneira progresiva 
nun sistema de rendas mínimas, de forma que as pensións e subsidios se establecen 
cada vez máis en función das necesidades que en función das contribucións realizadas 
(Mercader, 2003). 

En calquera caso, en moitos países hai familias enteiras que están sufrindo os efectos 
dos recortes no gasto público destinado ás políticas sociais, as subas de impostos e 
as baixadas de salarios, como consecuencia das medidas de austeridade introducidas 
co único obxectivo de controlar o déficit, nunha dinámica que se asemella en moito 
á crise que durante décadas levan sufrindo as familias dos países máis pobres. Esta 
dinámica exacerba a desigualdade económica e afecta á calidade dos servizos públicos 
que poderían impedir a deriva cara a unha sociedade aínda máis desigual e de elevada 
tensión social.
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6.1. Política fiscal

Unha das ferramentas máis útiles para combater a inxustiza social é a política fiscal, 
que inflúe na distribución da riqueza e define como se financian os estados e en que 
empregan o diñeiro público. O Fondo Monetario Internacional recoñeceu que as so-
ciedades máis igualitarias, onde o ingreso se redistribúe de xeito equitativo, son máis 
estables e sustentables economicamente (Lagarde, 2014). 

O noso sistema tributario recada pouco, menos que a media dos países europeos, en 
especial no caso dos impostos directos, é dicir, aqueles directamente relacionados coas 
circunstancias persoais e familiares dos contribuíntes. Ademais, a recadación adoita 
provir na súa maioría do traballo ‒caso dos impostos directos‒ e o consumo ‒caso dos 
impostos indirectos‒ e non das rendas do capital nin dos beneficios das empresas. As 
familias achegan arredor do 90% da recadación e as empresas o 10% restante (Cave-
ro, 2014). En termos de produto interior bruto, a raíz da crise económica obsérvase 
unha tendencia á alza da importancia da imposición indirecta, tanto en España como 
en particular na UE. Non obstante, malia o peso recaer en maior medida neste tipo de 
impostos no conxunto da UE, en España son as cotizacións as que seguen a ter unha 
maior representación en termos de produto interior bruto (figuras 5a e 5b).

Figura 5a. Evolución da estrutura impositiva en España 

* Código dos datos: gov_10a _taxag.
Fonte: elaboración propia a partir de datos de Eurostat (2015).
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Figura 5a. Evolución da estrutura impositiva na UE

* Código dos datos: gov_10a _taxag.
Fonte: elaboración propia a partir de datos de Eurostat (2015).

Os tributos proporcionan recursos aos poderes públicos e con eles poden desenvolverse 
políticas de gasto encamiñadas á redistribución da renda, para o exemplo de España 
de acordo cos valores e principios recollidos no artigo 31 da Constitución española: 
«Todos contribuirán ó sustentamento dos gastos públicos de acordo coa súa capacidade 
económica mediante un sistema tributario xusto inspirado nos principios de igualdade e 
progresividade que, en ningún caso, terá alcance confiscatorio». Daquela, a recadación 
tributaria debe responder a un criterio redistributivo, o que pode facer aumentar ou 
reducir as desigualdades respecto á exclusión. Se ademais estes impostos teñen como 
cometido o cumprimento dos obxectivos da política económica social, entón falamos 
de finalidade extrafiscal.

Os tributos extrafiscais por excelencia son os tributos medioambientais. Con todo, 
arestora é cada vez máis frecuente o seu uso como instrumentos de política social para 
mitigar problemas relacionados co desemprego, a vellez, a discapacidade e o acceso á 
vivenda, entre outros. No entanto, en ocasións fálase do «uso económico» de medidas 
extrafiscais neste tipo de impostos con fins exclusivamente recadatorios. Con inde-
pendencia do anterior, a natureza da extrafiscalidade reside en considerar situacións 
que confiran un tratamento favorable aos colectivos en risco de exclusión social, sen 
prexudicar o resto da poboación. Hai, con todo, determinados impostos, como os que 
gravan o consumo, en que resulta difícil realizar este tipo de discriminación positiva. 
Noutras ocasións, o establecemento da medida extrafiscal require da iniciativa ou 
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participación de contribuíntes que estean fóra deste colectivo (por exemplo, no caso 
da dedución na cota íntegra por contratar persoas con discapacidade).

Os tres tributos máis importantes en termos de recadación do sistema tributario español 
son o imposto sobre a renda das persoas físicas (en diante, IRPF), o imposto sobre 
sociedades (en diante, IS) e o imposto sobre o valor engadido (en diante, IVE) (Figura 
6). De todos eles, pola súa natureza, o IRPF é o imposto que considera máis situacións 
de extrafiscalidade, alén de se tratar do máis importante: permite recadar o 55% dos 
ingresos públicos, dota de progresividade o sistema tributario, grava a renda persoal 
segundo a capacidade económica da unidade contribuínte e é subxectivo de acordo coa 
situación persoal e familiar da persoa física.

O IS, pola súa vez, malia o seu carácter directo, ten unha capacidade recadatoria menor 
e presenta un tipo proporcional, polo que os seus efectos sobre a extrafiscalidade son 
tamén menores. Canto ao IVE, é o segundo imposto en capacidade recadatoria do noso 
sistema tributario (o 23% do total de ingresos) e quizais tamén o menos expresivo da 
extrafiscalidade, xa que non ten en conta a capacidade económica dos contribuíntes. 
Noutras palabras, o IVE é o imposto con menor adecuación ao principio de capacidade 
económica, xa que as persoas con poucos recursos tamén se ven obrigadas a consumir 
produtos e servizos básicos para subsistiren. A pesar diso, a lei que o regula recolle 
exencións e tipos de gravames reducidos en determinados casos. 

Figura 6. A recadación en España dos grandes impostos

Fonte: elaboración propia a partir de datos da AEAT (s. d.).
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A continuación, a modo ilustrativo, presentamos algunhas das medidas extrafiscais 
presentes nestes tres impostos para o exercicio fiscal 2008, atendendo a distintos ám-
bitos, entre eles a pobreza, o emprego, a formación, a vivenda e a saúde. A maior parte 
destas medidas segue vixente na actualidade (Martinón, 2009).

a) Pobreza

No IRPF hai unha serie de exencións dedicadas ás prestacións familiares de carácter 
público (asignacións non contributivas a prol de fillos menores ou discapacitados, ou 
por nacemento ou adopción, parto múltiple, orfandade, maternidade etc.), as presta-
cións económicas percibidas de institucións públicas polo acollemento de menores e as 
anualidades por alimentos percibidas dos proxenitores en virtude de decisión xudicial. 
O mínimo persoal e familiar que forma parte da base liquidable da declaración, por se 
entender destinado a satisfacer as necesidades persoais e familiares, ten un tratamento 
fiscal diferenciado ao resto da renda gravada. Tal mínimo xorde de sumar o mínimo 
do/a contribuínte e os descendentes e ascendentes dependentes del/a, máis os pluses 
en razón da idade ou situacións de discapacidade e dependencia.

Cómpre salientarmos as deducións referidas aos sistemas de previsión social, que son de grande 
axuda para aquelas persoas con problemas de discapacidade, un 10% da poboación en España.  
A característica común destas persoas é que, para vivir con plenitude de dereitos, nece-
sitan garantías suplementarias. De feito, a discapacidade é un dos factores de risco de 
exclusión social que máis atención recibiu como obxectivo da extrafiscalidade tributaria.

A lei que rexe o IRPF recolle dentro das exencións varios supostos dirixidos a situacións 
de discapacidade como as prestacións recoñecidas aos contribuíntes pola Seguridade 
Social ou polas entidades que a substitúan como consecuencia de incapacidade per-
manente absoluta ou grande invalidez; as pensións por inutilidade ou incapacidade 
permanente; as prestacións económicas percibidas de institucións públicas con motivo 
do acollemento de persoas con discapacidade; o incremento do límite exento das presta-
cións por desemprego exentas; e os rendementos do traballo derivados das prestacións 
obtidas en forma de renda polas persoas con discapacidade correspondentes ás achegas 
aos sistemas de previsión social ou patrimonios constituídos ao seu favor. Alén disto, 
considérase a posibilidade de adicionar unha redución de 3200 € por parte das persoas 
con discapacidade. Esa cantidade aumentará até os 7100 € cando os discapacitados 
sexan traballadores activos que acrediten necesitar axuda de terceiras persoas ou ter 
mobilidade reducida ou un grao de discapacidade igual ou superior ao 65%.
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Pola súa parte, no IS, grazas ao sistema de deducións, incentívanse determinados 
investimentos ou gastos empresariais, o que pon de relevo importantes posibilidades 
extrafiscais. Canto ao IVE, no referente á extrafiscalidade dirixida aos colectivos de 
persoas que se atopan en risco de exclusión social, a lei deste imposto contempla a 
exención das prestacións de servizos de asistencia social efectuados por entidades de 
dereito público, ou entidades ou establecementos privados de carácter social (bens 
destinados a organismos caritativos e bens en beneficio das vítimas de catástrofes).

b) Emprego

Neste ámbito, no IRPF encontramos as exencións das indemnizacións por despedi-
mento ou cesamento dos traballadores, das prestacións por desemprego percibidas 
nun pagamento único para fomentar o autoemprego e os rendementos do traballo 
percibidos por traballos efectivamente realizados no estranxeiro, para evitar a dobre 
imposición. Así mesmo, mantendo a tradición do trato especialmente vantaxoso para 
o traballo por conta allea, existe a redución adicional do artigo 20 sobre o rendemento 
neto2. Por outra banda, no IRPF considérase igualmente a posibilidade de deducións 
para os que exerzan actividades económicas coa finalidade última da protección do 
seu emprego. Tamén a dedución por conta aforro-empresa que permite deducir o 15% 
das cantidades que os contribuínte depositasen, cunha base límite de 9000 €, para no 
prazo de catro anos investiren o devandito aforro nas participacións dunha sociedade 
que sexa unha nova empresa3.

No IS trátase o desemprego dunha forma distinta. Así, establécese a exención do seu 
gravame para os fondos de promoción de emprego e as mutuas de accidentes de traballo 
e as enfermidades profesionais da Seguridade Social.

c) Formación

Na lei que regula o IRPF recóllese a exención das bolsas públicas e daquelas con-
cedidas por entidades sen fins lucrativos para cursar estudos regrados ou con fins de 

2 Esta redución verase incrementada nun 100% en dous casos: cando se trate de traballadores activos 
maiores de 65 anos que prolonguen a súa actividade laboral (cando menos até este exercicio fiscal); e 
cando se trate traballadores desempregados inscritos nunha oficina de emprego que acepten un traballo 
situado nun municipio distinto ao de residencia.
3 Existe um requisito de contratación de cando menos unha persoa con contrato laboral a tempo completo 
un mínimo de dous anos.
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investigación, así como das axudas concedidas aos deportistas de alto nivel, excluídos 
os rendementos en especie. No IS, á súa vez, establécese unha dedución do 15% dos 
investimentos e gastos vinculados coas TIC para as empresas de reducida dimensión, 
e inclúese no devandito concepto a formación do persoal para o seu uso; tamén se 
contempla a dedución do 5% dos gastos de formación profesional.

Por último, o IVE deixa exentas as operacións de educación desde a infancia á uni-
versidade, incluídos a ensinanza de idiomas e a formación e a reciclaxe profesional, 
os servizos prestados a persoas físicas que practiquen o deporte e as prestacións de 
servizos de biblioteca, visitas de museos, representacións artísticas e outras de tipo 
cultural. O tipo de gravame reducido sería do 4% para as entregas, adquisicións intra-
comunitarias ou importacións de libros, xornais e revistas que non conteñan única ou 
fundamentalmente publicidade.

d) Vivenda

A lei que rexe o IRPF préstalle unha grande atención á vivenda. Así, considera exentas 
as rendas derivadas da aplicación de instrumentos de cobertura do risco de incremento 
do tipo de interese variable de certos préstamos, co fin de promover a súa contratación. 
Por outro lado, hai unha dedución do 50% do rendemento neto obtido polo aluga-
mento dun inmoble cando se destine a vivenda; e do 100% cando o/a arrendatario/a 
sexa maior de 18 anos e menor de 35 anos e obteña rendementos do traballo ou de 
actividades económicas superiores ao indicador público de renda de efectos múltiples 
(IPREM). Tamén permite deducir un 15% das cantidades satisfeitas no período de que 
se trate pola adquisición ou rehabilitación da vivenda que constitúa ou vaia constituír a 
residencia habitual dos contribuíntes, incluídas as cantidades depositadas nunha conta 
aforro-vivenda sempre que se destinen á adquisición ou rehabilitación da primeira vi-
venda habitual dos contribuíntes no prazo de catro anos. Igualmente, considera exentas 
as ganancias patrimoniais que se poñan de manifesto con ocasión da transmisión da 
vivenda habitual por parte de persoas maiores de 65 anos ou persoas en situación de 
dependencia severa ou gran dependencia. Por último, recolle a imputación de rendas 
inmobiliarias, de xeito que os propietarios de inmobles habitables desocupados son 
gravados cunha porcentaxe do valor catastral.

O IS, pola súa vez, permite deducir o 85% da cota íntegra que corresponde ás rendas 
derivadas do arrendamento de vivenda. No IVE temos as exencións dos arrendamentos 
e da constitución e transmisión de dereitos reais de goce dos edificios ou parte destes 
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destinados exclusivamente a vivendas, alén da correspondente á importación de bens 
persoais feita por particulares para amoblar unha vivenda secundaria en que van vivir 
cando menos os doces meses seguintes.

e) Saúde

Aquí falamos de medidas que buscan evitar os problemas de saúde ou facilitan o 
acceso aos servizos de saúde. No tocante ao IRPF cómpre salientarmos que non se 
considerarán rendementos en especie as primas ou cotas satisfeitas polas empresas en 
virtude do contrato de seguro de accidente laboral, xunto coas primas pagadas a enti-
dades aseguradoras para a cobertura de enfermidade, sempre que a cobertura alcance 
os traballadores e de forma opcional os cónxuxes e os descendentes. As rendas estarán 
exentas cando haxa prestacións recoñecidas aos contribuíntes pola Seguridade Social 
ou as entidades que a substitúan como consecuencia de incapacidade permanente ab-
soluta ou grande invalidez; pensións por inutilidade ou incapacidade permanente do 
réxime de clases pasivas, sempre que a lesión ou enfermidade que fose causa daquelas 
inhabilitase por completo os perceptores da pensión para calquera profesión ou oficio; 
e prestacións económicas públicas vinculadas ao servizo, para coidados no contorno 
familiar e de asistencia personalizada. Tamén quedan exentas as ganancias patrimo-
niais con ocasión da transmisión da vivenda habitual por parte de persoas maiores de 
65 anos. Pode reducirse a base impoñible coas achegas e contribucións a todo tipo 
de plans de pensións e sistemas de promoción social. Ademais, na configuración do 
mínimo persoal e familiar, o factor da dependencia cobra moito peso, pois o mínimo 
pode incrementarse até o dobre.

Canto ao IS, atopamos apoio aos sistemas de previsión social, mais no caso de que 
os propios empregadores tomen a iniciativa. Dedúcese o 10% da cota íntegra das 
contribucións empresariais a diversos sistemas de previsión social, imputada aos 
traballadores, ou achegas a patrimonio protexido a favor dos traballadores ou os seus 
parentes máis próximos.

7. Conclusións

O de exclusión social é un concepto extremadamente complexo, como xa mencio-
namos, que permite facer visibles novas situacións de desigualdade e dependencia, 
polo que foi substituíndo paseniño o de pobreza, en particular no período de crise, en 
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que quedou clara a existencia dun grupo de incluídos e outro de excluídos. Velaquí 
o motivo de usármolo neste traballo, alén do noso desexo de poñermos de relevo a 
desigualdade social, característica consubstancial da pobreza e a exclusión. O aumento 
da desigualdade ao longo da crise pode recoñecerse tamén na redución da clase media 
‒aínda que non existe un consenso claro sobre como definir operativamente esta clase 
social, unha boa opción é utilizar criterios de renda‒ e o acrecentamento dos grupos 
sociais máis desfavorecidos.

No traballo describimos a Estratexia Europa 2020, deseñada pola Comisión Europea co 
propósito fundamental de loitar contra a pobreza e a exclusión social, e, máis en con-
creto, reducir en cando menos en vinte millóns a cifra de persoas que se atopan nunha 
situación pobreza ou exclusión social. Para poder cumprir o devandito obxectivo, o 
Goberno de España deseñou uns obxectivos nacionais a través do seu Plan nacional de 
reformas de 2014 e, en particular, puxo en marcha o PNAIN 2013-2016, que se articula 
con base en tres estratexias de inclusión social: inclusión sociolaboral, establecemen-
to dun sistema de prestacións e provisión de servizos básicos fundamentais. Porén, 
malia todas as medidas tomadas España non só non conseguiu cumprir o mencionado 
obxectivo, senón que entre 2009 e 2013 o número de persoas en situación de pobreza 
ou exclusión medrou en arredor dun millón.

Non podemos esquecer que os plans nacionais de acción non deixan de ser o marco 
normativo proposto por cada un dos estados, é dicir, intencións políticas plasmadas que 
se materializan en accións gobernamentais. Así, son os respectivos poderes públicos os 
que inician as correccións pertinentes para paliar as deficiencias detectadas, polo que 
deberían de aumentar as posibilidades de converxencia das políticas estatais arredor 
dos principais obxectivos da UE para con iso reducir a exclusión social existente no 
conxunto do territorio europeo.

Respecto aos aspectos cuantitativos da pobreza e a exclusión social, o uso da taxa 
AROPE permítenos observar que os mozos e os máis maiores son os que, por motivos 
vinculados á idade e á súa posición en relación cos beneficios e as prestacións sociais, 
se converten nos principais protagonistas de certos factores como a precariedade la-
boral. De igual maneira, hai que destacar a enorme pobreza infantil que está asolando 
o noso país e as medidas pouco contundentes con que contamos para darlle solución 
a este problema. Por sexo, as mulleres son as que presentan unha maior taxa AROPE, 
debido sobre todo á súa situación laboral, pois moitas delas son amas de casa, soportan 
todas as cargas familiares ou constitúen a maior parte das familias monoparentais. En 
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definitiva, as persoas que padecen máis adoito situacións de desvinculación ou exclusión 
social son as mulleres, os anciáns e os nenos.

Por último, ante a falta de obxectivos de carácter redistributivo de carácter fiscal na 
Estratexia Europa 2020, neste traballo plasmamos as principais medidas existentes 
en España para evitar a exclusión social por esta vía. O obxectivo último é reflectir 
a importancia da inclusión de aspectos fiscais nos programas nacionais e europeos 
sobre exclusión social co fin de que estes sexan considerados nas axendas políticas 
dos próximos anos. 
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Resumo

Na actualidade prodúcense numerosos accidentes durante as operacións de amarre dos buques. O 
deseño das estacións de amarre, dos propios guinches e dos cabrestantes xoga un papel importante 
á hora de reducir estes accidentes. Adicionalmente, a situación do persoal sobre as cubertas dos 
buques e a configuración das instalacións dos peiraos son outros factores de relevancia para ter 
en conta á hora de reducir os accidentes que se producen a bordo.

Palabras chave: buque, cabo, peirao, guinches, persoal.

Abstract

In recent years, many accidents are occurring during mooring operations of vessels. Capstans, 
winches and piers design play an important role when aiming to reduce this kind of accidents. 
Furthermore, the position the crew on deck as well as the shipyard setting are other factors to 
be taken into consideration when trying to reduce the number of accidents on board.

Keywords: Ships, Ropes, Pier, Winches, Crew.
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1. Xeometría dos elementos das estacións de amarre

As liñas de amarre vense sometidas mentres traballan a determinados ángulos que poden 
comportar riscos debido ás elevadas tensións a que se encontran. Á hora de dimensio-
nar aqueles elementos auxiliares da manobra de amarre dun buque, tales como guías 
e bitas, así como os equipos, tales como cabrestantes e máquinas de amarre, deben 
terse en conta os ángulos que formarán as liñas de amarre cos citados elementos e os 
raios de curvatura.

Ilustración 1. Curvatura das formas da guía

Fonte: <www.ingenieromarino.com>.

O dimensionamento e a disposición de cada un dos elementos debe ser acorde ás 
medidas das amarras, calculadas segundo as esixencias das sociedades de clasificación 
de buques, que varían co material utilizado. Os máis habituais son o polipropileno e 
o aceiro (cable).

2. Parámetros para avaliar durante a vida operativa dun cable de aceiro

a) Corrosión

O ambiente de traballo mariño é agresivo cara aos metais. A corrosión é unha constante 
para as estruturas metálicas navais, polo que se dispón de medios para protexelas como 
poden ser pinturas especiais, ánodos de sacrificio ou sistemas de protección catódica. 
Ora ben, ningún destes medios pode aplicárselles directamente aos cables. Os cables 
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corroídos perden materia na súa superficie e, xa que logo, sección transversal. Ademais, 
vólvense fráxiles nas zonas en proceso de corrosión, o que comporta que aumente o 
risco dun dano maior se se forman ángulos excesivos con eles. Unha das mellores 
proteccións para preservar a superficie dos cables é un engraxamento continuo.

b) Aplastamento

As propiedades dos cables sometidos a aplastamentos diminúen pola acción da tracción, 
de xeito que cumprirá evitalos.

Ilustración 2. Síntomas de aplastamento

Fonte: <www.flickr.com>.

Unha manobra mal calculada someterá o cable a unhas tensións maiores das que poida 
soportar. Se se produce este escenario, a sección do cable verase deformada, isto é, 
deixará de ser circular, e talvez o cable quede inutilizable. A deformación pode mesmo 
impedir o seu paso a través de cáncamos ou firmes das estacións de amarre.

c) Abrasión

A abrasión durante a vida operativa dun cable aféctalles en particular aos cordóns, 
dos cales parte os arames exteriores, aqueles que máis sofren cando o cable se somete 
a flexión. O devandito desgaste tradúcese nunha redución da sección transversal do 
cable, que fai que este sexa menos resistente á tracción e que se creen puntos febles 
de concentración de esforzos ao longo dunha parte. A concentración de esforzos nun 
elemento estrutural é o medio idóneo para provocar a súa rotura.

3. Boas prácticas no manexo de amarras en xeral

En primeiro lugar, cómpre dicirmos que unha cuberta libre e despexada de amarras é 
sinónimo de seguridade e indica que se está a realizar un bo mantemento destas, ao 
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se evitar que entren en contacto con calquera substancia química presente no plan da 
cuberta que ademais poida ser daniña para o material de que estean compostas.

Por regra xeral, o manexo de liñas de amarre sometidas a tensión require a máxima 
precaución por parte do persoal asignado á manobra, dadas as grandes cargas soportadas 
polas estachas. Nas proximidades dos puntos extremos ‒os chicotes‒ dunha estacha 
en tensión, os mariñeiros deberán manterse a certa distancia de seguridade para previr 
calquera incidencia que poida ocorrer, como por exemplo sufrir un lategazo pola rotura 
dunha amarra ou o ser arrastrados ao ser largada unha liña de amarre repentinamente.
Así mesmo, o manexo das amarras nas máquinas de amarre esixe que non se manteñan 
firmes un período de tempo excesivo nos extremos do tambor da máquina. O ritmo 
de manexo debe ser lento e continuo no momento de cobrar as amarras. No tocante á 
protección das amarras fronte ao rozamento, conséguese mediante un bo mantemento 
dos roletes de amarre. O mesmo sucede nos extremos de cabiróns, cuxa superficie debe 
ser o máis lisa e regular posible. 

Ilustración 3. Operarios manexando os cables de amarre dun buque

Fonte: <www.cadenadesuministro.es>.

Os ángulos formados na guías das amarras someten estas a un notable esforzo cortante. 
Este efecto adoita darse na manobra dos springs, cando a amarra une a aleta ou amura 
do buque ao costado do peirao, de forma que queda situada nunha posición case paralela 
ao casco. A formación do ángulo é inevitable, mais debe procurarse que o seu valor sexa 
o menor posible. Unha boa disposición en cuberta dos elementos de amarre axudará a 
alongar a vida operativa das amarras e a aumentar o seu rendemento.

Aquelas estachas que permanezan durante un longo período de tempo enroladas en 
máquinas de amarre deben ser desmontadas periodicamente para conseguir unha co-
rrecta distribución das cargas na totalidade das fibras. A forma adecuada de proceder 
será aliviar a tensión da liña antes de desfacer as voltas dadas sobre o tambor, co fin 
de evitar danos por roturas ou esgazaduras.
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4. Boas prácticas no manexo de fibras sintéticas

As amarras de fibras sintéticas deben ser preservadas das fontes de calor e de radiación 
ultravioleta. Así, durante as navegacións cómpre estibalas baixo cuberta para protexelas 
da luz solar, en lugares afastados onde non se acumule calor.

Ademais, a condución de estachas por máquinas ou guías auxiliares esixe a revisión 
destes elementos para evitar a posible aparición de rozaduras ou pequenos salientes, 
sobre todo se se traballa con liñas de cables de aceiro que poidan danalas polo roza-
mento. As fibras sintéticas son moito máis vulnerables pola súa menor resistencia ao 
rozamento e á abrasión.

A suavidade ideal requirida nas superficies de contacto corresponde a un pulido RA10 
estándar, mais dada a dificultade de logralo en manobras destinadas ao uso de amarras 
de fibra e de aceiro, un bo recurso podería ser o uso de poliamida nas superficies de 
contacto. Aínda así, é inevitable que o uso compartido de cables de aceiro en elementos 
de amarre destinados principalmente a fibras cause danos nestas.

Ilustración 4. Cabo de fibra sintética con signos de desgaste

Fonte: VerVLoeseM, W. (2009) Mooring and Anchoring Ships. Vol. 2: Inspection and Maintenance. 
Londres, The Nautical Institute.

A suavidade das superficies é un factor importante en calquera manobra de amarre. 
Este principio debe aplicarse ao longo de toda a cuberta do buque no referente a bordes 
afiados e superficies rugosas. De ser posible, as estachas deben ser transportadas e non 
arrastradas, xa que isto propicia que se introduzan nelas partículas de sucidade, as cales 
provocan un rozamento interno entre os cordóns. É moi recomendable cepillar as liñas 
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antes de enrolalas, co obxecto de eliminar as devanditas partículas. Outro aspecto que 
cómpre ter en conta á hora da almacenaxe é o respecto da dirección do cochado. A maior 
parte das liñas son cochadas á dereita, polo que deben ser enroladas en sentido horario. 

Nas manobras de amarre en que se compartan liñas de fibras e aceiro, estas nunca 
deben dispoñerse de forma que poidan rozarse por se cruzaren entre elas, dado o risco 
de desgaste existente polos longos períodos de atracada dos buques.

5. Puntos críticos de desgaste nas amarras

No momento de a tripulación inspeccionar de maneira visual as amarras, tanto nas 
inspeccións periódicas como nas previas á manobras de amarre e atracada, debe terse 
especial coidado cunha serie de lugares especialmente críticos e propicios para o des-
gaste. A amarra ten que ser examinada en toda a súa lonxitude cando menos unha vez 
ao mes, mais en calquera caso estes lugares perigosos deben vixiarse regularmente. 
Como mencionamos, as liñas de fibra son máis vulnerables, polo que hai que avalialas 
polo miúdo para comprobar a integridade da estrutura e verificar que se pode traballar 
con elas a pleno rendemento.

En caso dun amarre longo en tempo ou dunha exposición prolongada á luz solar, debe 
comprobarse o grao de degradación das amarras e valorarse o seu estado. O tipo de 
danos de que falamos adoitan ser superficiais e en grandes diámetros de cabo non 
acostuman ser críticos, mais en amarras menores cómpre telos en conta.

Os extremos das amarras adoitan sufrir grandes desgastes en comparación co resto da 
liña. Isto pode ocorrer tanto en liñas soltas como naquelas unidas a máquinas de amarre. 
En caso dunha degradación excesiva, hai que cortar un extremo. Outra opción pode 
consistir en inverter a amarra e situar o extremo desgastado no interior da máquina, 
onde se verá sometido a menor tensión.

6. Degradación e desbotamento de cables de aceiro

A revisión dos puntos críticos antes expostos é aplicable aos cables de aceiro, coa di-
ferenza de que neste caso diversas normativas internacionais establecen estándares de 
comprobación. Xeralmente, os criterios que se aplican baséanse no número de cables 
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degradados nunha lonxitude múltipla do diámetro da amarra inspeccionada. Os dous 
exemplos máis comúns son os seguintes:

a) Criterio do 10%: obriga a refugar a amarra se máis do 10% dos cables están rotos 
nunha lonxitude equivalente a 10 diámetros.
b) Criterio do 8%: obriga a refugar a amarra se máis do 8% dos cables están rotos nunha 
lonxitude equivalente a 6 diámetros. Dentro deste criterio considérase o caso de que 
os cables rotos se concentren nunha soa febra. Se un cable nunha febra reduciu o seu 
diámetro máis dun 33% debe ser considerado como roto.

En caso de desgastes, o grao do desgaste determinará se a amarra ten que ser descartada 
do servizo. A perda diametral máxima permisible varía, segundo as normativas, entre 
o 6% e o 10% do diámetro orixinal.

Ilustración 5. Cable de aceiro coas súas fibras exteriores rotas

Fonte: elaboración propia.

Igualmente cómpre examinarmos outros defectos derivados das agresións ambientais 
aos cables de aceiro e das derivadas do uso (corrosión, aplastamentos etc.) para poder 
avaliar o efecto que puideron ter sobre a integridade da amarra e a súa capacidade para 
soportar as tensións para as que foi deseñada e certificada.

7. Perigo de rotura en liñas de amarre en tensión

Un dos grandes perigos no manexo de amarras, para a tripulación e o persoal dos peiraos, 
é a rotura repentina dunha liña de amarre. A importancia do mantemento das amarras e 
de que estas preserven a súa robustez non está só relacionada coa operatividade, senón 
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tamén coa seguridade, dado que este tipo de rotura entraña un risco elevado para o 
persoal que traballa con elas ou nos arredores.

As roturas de amarras sometidas a tensión caracterízanse pola liberación súbita da 
enerxía que almacenan en forma de esforzo ‒a tracción almacenada na liña de ama-
rre‒, o que en inglés se coñece como snap back. A consecuencia desta liberación é un 
movemento rápido e imprevisible dos dous extremos da amarra que quedaron soltos. 
É dicir, prodúcese un retroceso dos dous extremos desde o punto de rotura.

Ilustración 6. A presenza de operarios próximos a liñas de amarre tensadas debe evitarse 
todo o posible

Fonte: <www.mgser.es>.

A forza desta sacudida dependerá da enerxía almacenada na liña no momento da rotura, 
do material de manufactura da amarra e da disposición da manobra. A maior tensión, 
maior enerxía. Se a amarra é sintética, tamén será máis elástica, polo que haberá un 
maior percorrido desde o punto de carga de deformación plástica até o punto de rotura, 
de forma que se absorberá algo de enerxía.

A traxectoria da sacudida é pouco predicible, polo que non poden definirse con exac-
titude as zonas de perigo, aínda que si se poden acoutar as zonas de perigo potenciais. 
No exame de gráficos do comportamento das amarras nas roturas, adoita observarse 
a existencia dun retroceso na dirección do vector de tracción, que se desvía nun cono 
de 30 graos respecto do eixe definido polo devandito vector. O alcance estimado vén 
definido pola distancia entre o punto de rotura e o último punto de apoio da amarra.
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A única forma de previr danos ante esta eventualidade é operar con marxes de seguridade 
e co material en bo estado. Alén disto, os mariñeiros deben ser conscientes do risco que 
existe ao situarse nas proximidades dunha liña sometida a unha gran tensión, polo que 
é recomendable que se manteñan lonxe das liñas sempre que sexa posible. En caso de 
ser necesario cruzalas, hai que facelo do xeito máis rápido posible. 

Nas manobras de atracada, cando as amarras se encontran en tensión para aproximar 
o buque ao peirao ou incluso para desprazalo ao longo deste, a actividade ten que 
ser planificada de tal forma que o tempo de permanencia do persoal cerca da liña de 
amarre sexa o menor posible e o resto poida ser manobrado facendo uso de máquinas 
e cabrestantes operados desde lugar seguro.

8. O Convenio internacional sobre normas de formación, titulación e garda para 
a xente de mar

Neste apartado preséntanse algunhas das prescricións referentes ao amarre de buques 
incluídas no Convenio internacional sobre normas de formación, titulación e garda para 
a xente de mar, tamén coñecido pola súa sigla en inglés, STWC. O devandito conve-
nio foi elaborado en 1978 pola Organización Marítima Internacional (OMI), órgano 
especializado da Organización das Nacións Unidas para o comercio e o transporte 
marítimo internacional, e é de obrigado cumprimento para cada un dos estados que o 
asinaron, entre eles España, desde a súa entrada en vigor en 1984. Desde aquela foi 
emendado en 1995, 2006 e 2010.

Nel establécense os requisitos mínimos que a xente de mar debe satisfacer para obter o 
respectivo título idóneo. Son regras para o adestramento, a avaliación e a titulación de 
acordo cos grupos de tarefas a bordo que se definen, que atinxen tamén a tripulación 
que traballa en cuberta. Véxase unha mostra do que contén respecto do amarre:

a) Amarre e desamarre

– Principio: aptitude para amarrar e desamarrar o buque con eficacia e seguridade
• O número de persoas necesarias para amarrar un buque varía segundo sexa nece-
sario traballar con cabos ou cables. 
• En cada extremo do buque deberá contarse coas persoas precisas para poder aceptar 
e suxeitar eficazmente un remolcador e para enviar, tensar e asegurar cabos e springs. 
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• Todas as operacións que cumpra facer poderán levarse a cabo asemade a proa e 
a popa. Os restantes amarres que haxa que efectuar entrañarán só unha función de 
tempo, non de persoal complementario.
• Cando se saiba que a operación de amarre presenta esixencias especiais, fornecerase 
persoal complementario.
• Exporanse claramente os pormenores de calquera operación en que sexa necesa-
rio que o buque adopte un procedemento de amarre avanzado que supoña o uso de 
áncoras. Isto permitirá determinar as operacións que teñan que realizarse simulta-
neamente e prover o potencial humano adecuado para os momentos de demanda 
máxima de traballo.
• Se vai cumprir amarrar un buque a outro mentres ambos se atopan navegando, 
haberá que analizar a demanda de traballo que se vai producir e prover o persoal 
suficiente para os momentos de demanda máxima.
• Cando sexa preciso recorrer a variantes diversas dos procedementos de amarre 
ou se prevexa a realización de operacións non correntes ou arduas, avaliarase cada 
unha delas de acordo co potencial humano necesario para unha execución segura.

– Principio: cabos e cables
• Os tripulantes coñecerán os diversos tipos de cables e cabos, así como os seus usos 
especiais a bordo, e en particular as características da rotura dos cabos sintéticos. 
• Os cables de aceiro sempre se manipularán con gran coidado. Usaranse luvas para 
evitar as feridas que poidan causar os arames soltos.
• Tomaranse precaucións para evitar a deterioración ou o debilitamento dos cabos 
debidos a esforzos excesivos ou á súa fricción con obxectos cortantes.
• Os tripulantes aseguraranse de empregar os cabos para os fins a que deben ser 
destinados. Terán coidado de que estean en bo estado e de que a súa resistencia 
corresponda ao esforzo a que se vaian someter.
• Os cabos examinaranse con frecuencia para comprobar se presentan sinais de 
que as fibras ou filásticas están gastadas, rotas, deterioradas ou desprazadas, alén 
doutros defectos.
• Os cabos non se exporán a unha calor excesiva nin ao contacto con produtos quí-
micos prexudiciais. Cando non se usen, enrolaranse e almacenaranse nun lugar ben 
ventilado e á sombra.
• O cabo dun rolo novo cochado á dereita sacarase do interior do rolo cun movemento 
contrario ao das agullas do reloxo para que non se descoche.
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• Evitarase que se formen voltas ou cóbados nos cabos enrolándoos correctamente: 
á dereita o cabo cochado á dereita. Nunca se tensará un cable de aceiro que presente 
voltas ou cóbados.
• Os cabos non se someterán a cargas ou tiróns súbitos porque isto os sobrecarga e 
reduce a súa resistencia.
• Se é posible farase un empalme ou unha unión en vez dun nó, que debilita o cabo 
máis. 
• Todos os motóns terán suficiente tamaño e resistencia para os cables con que se 
van usar. O diámetro das roldanas corresponderase ao dos cabos.
• Un cable de aceiro non se pasará nunca por unha polea, unha roldana ou un tambor 
de máquina de diámetro insuficiente.
• Ao facer unha gaza nun cable de aceiro cun gardacabos da debida dimensión, o 
cable empalmarase convenientemente ou será suxeitado por medio de abrazadeiras 
en forma de u, de modo que o bulón cubra o extremo curto do cable.
• Os cables ou cabos non se deixarán colgar pola borda, xa que poden engancharse 
na hélice.
• Os cabos e outros obxectos desbotables non se tirarán ao mar porque poden cons-
tituír un perigo para outros buques.
• Cando se manipulen amarras ou outros cables ou cabos terase un gran coidado de 
non permanecer no medio deles. As estachas enrolaranse no seu lugar e os cables 
envolveranse nos seus carreteis para reducir o perigo de que se formen seos.

b) Seguridade durante as manobras de amarre e fondeadura

– Principio: xeneralidades
• O patrón vixiará atentamente desde a ponte todas as faenas e dirixiraas con sinais 
de mando positivas e claras.
• As máquinas auxiliares estarán en bo estado e todos os accesorios de arriar, izar e 
actividades afíns serán comprobados antes de usalos.
• Os tripulantes non se exporán a mazar os dedos por tratar de sacar un cabo da 
roldana dun motón. 

– Principio: máquinas e aparellos de izar
• Na medida do posible, todas as pezas móbiles das máquinas que poidan representar 
un perigo estarán protexidas ou enreixadas. De ser factible, tamén se protexerán as 
poleas.
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• As máquinas e os molinetes só os manexarán as persoas competentes.
• Todo o equipo empregado para izar se probará e examinará periodicamente segundo 
o determinen as autoridades competentes.
• Todas as pezas dos aparellos de izar ou de arriar e os seus accesorios se manterán 
en boas condicións de funcionamento.
• Nos mastros dos guindastres marcarase a máxima carga de seguridade dos apa-
rellos de izar.
• Os tripulantes deberán saber que é perigoso tratar de izar unha carga excesiva 
tomando máis voltas do cabo ou cable no cabirón.
• Os cabos e cables chegarán ás máquinas formando o ángulo que reduza ao mínimo 
o esvaramento, e normalmente non se guiarán a man.
• Ao renovar os cables das máquinas, os novos serán da lonxitude e diámetro nece-
sarios para que o tambor poida contelos en toda a súa lonxitude. Cando o cable estea 
totalmente desenrolado, quedarán cando menos tres voltas completas no tambor.
• Os freos das máquinas cómpre mantelos en boas condicións para que funcionen 
sen se atascar, chiar ou patinar.
• Nos mandos das máquinas ou ao seu lado haberá instrucións claras sobre como 
funcionan.
• Os motóns e as roldanas engraxaranse de maneira periódica. Todos os grillóns 
empregados na arboradura serán de cerre e se fixarán de modo que non poidan 
abrirse de xeito accidental.
• As cargas izaranse e arriaranse suavemente, de modo que os cabos e cables non se 
vexan sometidos a movementos bruscos.
• Os cabos e cables que van izar cargas ou quedar sometidos a elas tensaranse a 
man antes de tomar voltas no cabirón, onde se terá un especial coidado de que non 
se sobrepoñan.
• A persoa encargada de operar coa máquina non abandonará o seu posto mentres o 
motor da máquina se atope en marcha ou haxa unha carga suspendida.
• Antes de mover cargas, a persoa encargada de operar coa máquina asegurarase de 
que non hai ningún membro da tripulación dentro da zona de perigo.
• Terase coidado de que as cargas que se izan ou arrían non pasen por encima de 
ningunha persoa nin queden suspendidas encima dela.
• Non se usarán bufandas nin roupa folgada que poida engancharse na máquina.
• Os cables esfiañados son perigosos e deberán substituírse o antes posible.

PosibLes MeLLorAs nos sisteMAs de AMArre dos buques PArA reducir os Accidentes A bordo

anuario Da FacultaDe De ciencias Do traballo 7, 2016, pp. 259-278



272

9. Sistemas de amarre alternativos ao uso de amarras

A continuación descríbense brevemente algúns dos sistemas de amarre comerciais que 
apareceron nos últimos anos produto da innovación e como alternativa ao uso conven-
cional das amarras. Con todo, cómpre dicirmos que as técnicas de amarre tradicionais 
foron utilizadas ao longo dos anos sen grandes variacións e supoñen unha aposta 
segura. Facerlles fronte a uns usos e costumes tan arraigados require a presentación 
dunha proposta cunha gran vantaxe para os operadores, que teñen que asumir o risco 
do investimento económico que supón equipar buques e peiraos coa nova tecnoloxía 
necesaria.

Algúns destes sistemas comezaron a implantarse nalgúns grandes portos ao longo do 
mundo debido ás vantaxes de operar con eles, malia que a falta de adaptabilidade da 
frota ofrece dificultades para o seu uso. Aqueles sistemas que máis éxito tiveron até a 
data son os que non requiren o equipamento de nova tecnoloxía nos buques.

Estes sistemas, en calquera caso, caracterízanse polo uso de diferentes sistemas mecá-
nicos ou hidráulicos para o seu accionamento, ou polo aproveitamento de fenómenos 
físicos para garantir o agarre e a estabilidade dos buques en porto. Todos eles presentan 
vantaxes no tocante aos seguintes aspectos: economía, tempo de operación, automati-
zación das tarefas, protección do medio e seguridade.

a) Amarre hidráulico (shore-tension)

Trátase dun sistema de amarre flexible que permite manter unha tensión constante 
na amarra sen necesidade dunha achega exterior de enerxía. Isto permite o reducir os 
movementos do buque amarrado que poidan ser provocados por forzas externas, así 
como dotar o barco dunha maior estabilidade no amarre.

Alicérzase na utilización dun pistón hidráulico equipado cunhas válvulas de control que 
permiten manter un valor de tensión dentro de parámetros de seguridade, de maneira 
que a tensión é a mesma en todas as liñas equipadas con este sistema.

O único axuste que precisa o sistema é o inicial, a través dun sistema hidráulico externo, 
que afianza o amarre e fixa a tensión requirida, sen precisar ningunha acción externa 
máis para mantela.
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Ilustración 7. Sistema de amarre hidráulico no porto de Rotterdam

Fonte: <www.shoretension.com>.

Unha das principais vantaxes achegadas polo amarre hidráulico é que garante unha 
tensión da liña en rangos de seguridade e impide a súa rotura. Este sistema mellora a 
estabilidade do buque no amarre, compensando os cambios da marea e as accións ex-
ternas do vento e as correntes. Ademais esixe pouco espazo de instalación, o que reduce 
o espazo de peirao necesario, ao permitir un maior achegamento dos buques entre si.

b) Amarre semiautomático

Neste caso instálase unha plataforma de autoamarre próxima ao peirao, deseñada para 
evitar que o persoal teña que manexar directamente as amarras, o que proporciona 
seguridade á operación, e capaz de manter o buque cunha forza de amarre predetermi-
nada e axustada para adaptarse ás forzas ambientais que tendan a sacalo da posición 
de equilibrio.

O funcionamento da plataforma baséase na acción dun cilindro hidráulico que move 
un xerador de presión. Este cilindro inclínase sobre o buque para encapelar a amarra e 
logo volver á súa posición vertical co cable de amarre encapelado, de xeito que poida 
manter a tensión deste automaticamente.

O sistema ofrece un intervalo de tempo de operación moito máis reducido que os 
convencionais, ao poder adaptar as tensións, sen a necesidade de que haxa persoal 
en contacto directo coas estachas. Porén, o investimento necesario non é pequeno e o 
buque necesita equipamento a bordo.
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Ilustración 8. Amarre semiautomático

Fonte: <www.ttsgroup.com>.

c) Amarre automático

O concepto é moi sinxelo. No peirao, un sistema hidráulico acciona uns ganchos que 
se fincan en firme nalgún tipo de elemento adaptado para tal efecto a bordo do buque. 
Trátase dunha trincaxe mediante sistema electro-hidráulico. Ao non se contar coa flexi-
bilidade das amarras e a absorción de tensións, o sistema deberá contar cos elementos 
amortecedores necesarios.

Ilustración 9. Exemplo de mecanismo electro-hidráulico de amarre automático

Fonte: <www.togglejaw.com>.
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d) Sistema de liberación rápida

A innovación redúcese aquí a un sistema de largado rápido ligado a un sistema de 
amarre convencional, cunha modificación do punto de amarre en terra, de tal forma 
que se substitúe a bita por un mecanismo que permite liberar as amarras sen necesidade 
de que o persoal interveña. Xa que logo, é válido para calquera buque. Ademais da súa 
sinxeleza e instalación económica, aforra tempo e esforzo ao levantar áncora o buque.
Uns ganchos fabricados en aceiro forxado serven de punto de amarre. Están articulados 
na súa base e o seu movemento contrólao un dispositivo eléctrico que os desbloquea, 
de forma que baixan e nada impide á amarra quedar libre e poder ser cobrada desde 
o buque.

Ilustración 10. Exemplo de sistema de liberación rápida

Fonte: <www.hiseamarine.com>.

e) Sistema de fixación por baleiro

Neste caso non nos encontramos ante un sistema de amarre como tal, dado que carece 
de amarras. Trátase dun sistema capaz de fixar o buque ao peirao, nunha posición esta-
ble, dunha forma completamente automática e sen requirir a acción manual do persoal.
O principio físico utilizado para iso é o da creación dun baleiro que fixa o buque ao 
peirao. O seu mecanismo de funcionamento é tan sinxelo como enxeñoso e innovador: 
un dispositivo crea nunha superficie conectada ao buque un baleiro, de tal forma que a 
presión atmosférica xera sobre a devandita prancha unha presión que a deixa afirmada 
ao buque.
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Ilustración 11. Elementos de amarre por baleiro

Fonte: <www.cavotec.org>.

Mooring Systems Limited, a compañía que o deseñou está fabricándoo con éxito. O 
primeiro prototipo, o Iron Sailor I, precisaba a montaxe no costado o buque doutra 
prancha similar á instalada en terra, que se controlaba desde a ponte. Ambas debían 
facerse coincidir como se de puntos de ancoraxe de tratase. A compañía desenvolveu 
máis tarde o modelo da serie E, que xa non precisaba que houbese ningún equipo a 
bordo, o que permitía que a totalidade da frota o usase.

O mecanismo sitúase no peirao de atraque. Un sistema de brazos mecánicos mantén 
retraída a placa que actúa como ventosa grazas a un sistema de vapor. Cando o buque 
se aproxima, os brazos mecánicos despregan a ventosa de forma que o costado faga 
contacto con ela antes de tocar o peirao, e daquela comeza a funcionar o sistema de 
baleiro. Desta forma, e con capacidades de carga de até 20 toneladas (caso do Iron 
Sailor, serie I), un buque pode quedar amarrado en 12 segundos mediante catro ven-
tosas de baleiro.
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Ilustración 12. Buque amarrado por sistema de baleiro

Fonte: <www.cavotec.org>.

Entre as vantaxes deste sistema podemos salientar a seguridade, ao evitar a presenza de 
persoal nas proximidades da manobra, a redución do tempo necesario para o amarre e 
un funcionamento fiable e de fallo seguro ao existir máis dunha ventosa. As contrapar-
tidas son o grande investimento que cómpre facer e a necesidade de obra para instalar 
o sistema nos peiraos dun porto.

10. Conclusións

a) O mantemento das liñas de amarre é moi importante. Deben inspeccionarse adoito 
para manter a súa eficacia ao longo do tempo. Para iso cómpre prestarlles unha especial 
atención aos cambios da marea e as alteracións do vento e da carga.
b) Ás amarras e aos equipos de amarre hai que proporcionarlles os coidados de man-
temento necesarios para conservalos en bo estado, o que inclúe repoñer as estachas e 
os cables coa periodicidade necesaria ou cando a súa deterioración o esixa.
c) Antes de deseñar o guincho de amarre será necesario seleccionar o tipo de material 
que se usará para as estachas, xa que este influirá no tamaño do tambor da máquina. 
d) Nos últimos anos xurdiron novos e revolucionarios sistemas de amarre nos buques, 
algúns dos cales racharon coa tradición histórica, ao prescindir das amarras. Estes novos 
sistemas presentan as seguintes vantaxes:
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– Reducen o número de accidentes por causa da ruptura das estachas nas manobras, o 
que comporta intrinsecamente unha minoración dos accidentes do persoal involucrado 
nas citadas manobras, o que á súa vez implica un aforro en custo (redución do seguro, 
de gastos médicos etc.).
– Incrementan a velocidade das operacións de atracada e desatracada, o que redunda 
no aforro de tempo nas operacións de carga e descarga.
– Melloran o goberno do buque mentres se realiza a atracada.
– Son moi versátiles, polo que poden instalarse na maioría dos peiraos.
– Posúen sistemas automáticos de control das tensións existentes nas estachas, con 
funcións de alarma e aviso.
– E o que é máis importante, algúns destes sistemas xa empezan a estar certificados 
polas sociedades de clasificación. 
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Resumo

Este comentario faise sobre unha importante sentenza do Tribunal Supremo, a do 18 de xaneiro 
de 2013, ditada no recurso de casación para a unificación da doutrina 1152/2012, en que se 
determina a responsabilidade do Instituto Nacional da Seguridade Social e as mutuas colabo-
radoras da Seguridade Social no tocante ás prestacións derivadas de enfermidade profesional, 
cando tales prestacións teñan a súa orixe en doenzas cun longo período de latencia e as persoas 
beneficiarias xa non sigan sometidas ao risco.

Palabras chave: enfermidade profesional, feito causante, mutua colaboradora da Seguridade 
Social, continxencia determinante.

Abstract

This comment is on an important judgement of the Supreme Court, 18th of January 2013, given 
in the special appeal to the unification of doctrine No. 1152/2012. This judgement defines the 
responsibility of the National Agency of Social Security and the Spanish Social Security Collab-
orating Mutual Insurance Companies in relation to benefits derived from occupational diseases. 
In particular, when they have origin in diseases with long latency period and the beneficiary no 
longer continue to be the subject of such risks.

Keywords: Occupational disease, Causal event, Spanish Mutual Cooperating for Social Se-
curity, Risk.
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1. Este comentario trata de examinar unha decisiva sentenza ditada pola Sala do Social 
do Tribunal Supremo o 15 de xaneiro de 2013, no recurso de casación para a unificación 
da doutrina 1152/2012, que se interpuxo contra unha decisión da Sala do Social do 
Tribunal Superior de Xustiza de Castela e León, con sede en Valladolid, do 3 de abril 
de 20121. A devandita sentenza de tal tribunal superior, á súa vez, resolvía un preito 
promovido pola mutua Ibermutuamur contra o Instituto Nacional da Seguridade Social 
e outros, sobre incapacidade permanente absoluta derivada de enfermidade profesional. 
En concreto, unha silicose causada pola actividade mineira desenvolvida polo inválido2. 

Todo isto produciuse no contexto dunha importante mudanza normativa, após se aprobar 
a Lei 51/2007, do 26 de decembro, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2008, que 
introduciu modificacións substanciais en relación coa responsabilidade prestacional das 
mutuas colaboradoras da Seguridade Social (antes denominadas mutuas de accidentes 
de traballo e enfermidades profesionais) respecto das prestacións devindicadas que se 
derivan da continxencia de enfermidade profesional. En particular, reformáronse os 
artigos 68.3.a), 87.3 e 201 da Lei xeral da Seguridade Social de 19943, e, así, eliminouse 
a diferenza existente canto á súa cobertura entre as continxencias profesionais causadas 
por accidente de traballo ou por doenza profesional, acabando coa tradición española de 
que estas últimas estaban cubertas polas entidades xestoras. Até o 1 de xaneiro de 2008, 
se esas pensións as xeraba un accidente de traballo, a mutua a que estivese asociado o 
empregador era a responsable directa de todas as prestacións causadas polo devandito 
accidente, mais no caso das derivadas dunha enfermidade profesional, a súa cobertura 
–e responsabilidade– seguía sendo do Instituto Nacional da Seguridade Social. Tal 
situación foi cualificada por algúns4 de peculiar, aínda que o xustifican en razóns vin-

1 A sentenza que comentamos pode consultarse no enderezo web <https://goo.gl/cLYjgh>.
2 Esta primeira resolución sobre o tema tivo continuidade nas sentenzas do Tribunal Supremo do 4 de 
marzo de 2015, recurso de casación para a unificación da doutrina 540/2014; 12 de febreiro de 2014, re-
curso de casación para a unificación da doutrina 898/2013; 6 de marzo de 2014, recurso de casación para a 
unificación da doutrina 126/2013; 4 de marzo de 2014, recurso de casación para a unificación da doutrina 
151/2013; 25 de novembro de 2013, recurso de casación para a unificación da doutrina 2878/2012; e 18 
de novembro de 2013, recurso de casación para a unificación da doutrina 3084/2013. De por parte, sobre 
este tema pode consultarse Moreno Pueyo, M. (2014) «Pensiones de enfermedad profesional: el conflicto 
entre mutuas e INSS» Revista Española de Derecho del Trabajo 168.
3 Real decreto lexislativo 1/1994, do 20 de xuño, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral da 
Seguridade Social.
4 Véxase bArceLón cobedo, S. (2014) «Responsabilidad de las mutuas de accidentes de trabajo en relación 
con las pensiones derivadas de enfermedad profesional» Aranzadi Social 9.
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culadas á historia institucional da Seguridade Social e a motivos de índole financeira. 
Pois ben, a disposición final oitava da Lei de orzamentos do Estado de 2008 eliminou 
a devandita diferenza, de tal forma que, a partir da súa entrada en vigor desaparece 
a distinción no tocante á cobertura das continxencias profesionais. Isto mantense nos 
actuais artigos 80.2.a), 110.3 e 260.1 da Lei xeral da Seguridade Social de 20155, que 
reproducen a última versión aprobada do texto de 1994. 

Na análise desta sentenza centrareime –sobre todo– nos elementos que serviron para 
tomar a decisión de restrinxir a responsabilidade das mutuas sobre a nova continxencia 
por elas xestionada (enfermidade profesional), que fose revelada con posterioridade 
ao 1 de xaneiro de 2008, mais contraída con anterioridade. No entanto, antes diso é 
necesario configurar o marco fáctico en que se produciu. Os feitos probados poderían 
resumirse no seguinte esquema:

a) Ao beneficiario foille recoñecida unha incapacidade permanente absoluta, derivada 
de enfermidade profesional –unha silicose– por resolución do Instituto Nacional da 
Seguridade Social de abril de 2011, con efectos de febreiro de 2011 e responsabilidade 
da accionante Ibermutuamur.
b) O agora incapacitado prestara servizos como picador en minas de carbón no período 
que vai de abril de 1969 a xaneiro de 1998, momento en que pasou a percibir prestacións 
por desemprego. Mais adiante atopouse en situación de alta por convenio especial.
c) Na súa vida laboral o traballador prestara servizos para tres empresas, con sucesiva 
cobertura das aseguradoras Mutua Castellana, até principios de 1971; Mutua Carbo-
nera del Norte, desa data a xuño de 1982; e, sen solución de continuidade, Madin, até 
xaneiro de 1998, cando pasa á situación de desemprego.
d) A accionante Ibermutuamur é sucesora –tras diversas fusións e o cambio do nome– 
da Mutua Castellana e de Madin.
e) Por Sentenza do Xulgado do Social n.º 2 de Palencia do 26 de xaneiro de 2012, tras 
a demanda presentada por Ibermutuamur, declarouse que a responsabilidade da referida 
prestación correspondía aos demandados, o Instituto Nacional da Seguridade Social e 
a Tesourería Xeral da Seguridade Social.
f) A anterior sentenza foi recorrida en suplicación ante o Tribunal Superior de Xustiza 
de Castela e León, con sede en Valladolid, que o 3 de abril de 2012 ditou sentenza ao 

5 Real decreto lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral da 
Seguridade Social.
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recurso número 501/2012, baixo o razoamento de que «o feito causante da prestación 
que nos ocupa se produce estando vixente a Lei 51/2007, mais toda a vida laboral do 
actor sometida a risco pulvíxeno desenvólvese previamente á reforma que introduce a 
responsabilidade das mutuas pola continxencia de incapacidade permanente derivada 
de enfermidade profesional, de modo que sendo a entidade xestora a aseguradora 
durante todo ese período, ela debe ser a responsable da prestación, polo que procede 
desestimar o recurso».
g) Interposto recurso de casación para a unificación de doutrina por parte da entidade 
xestora, dítase a sentenza que comentamos neste traballo.

2. A Sentenza do Tribunal Supremo do 18 de xaneiro de 2013, ditada no recurso de 
casación para a unificación de doutrina 1152/2012, parte de dous elementos que lle 
serven de puntal para adoptar a decisión. Un é a identidade existente entre as continxen-
cias profesionais ‒accidente de traballo e enfermidade profesional‒, para impoñer a 
técnica do aseguramento, derivada do concepto que se asume do feito causante. O outro 
é o feito de que as instrucións administrativas da Seguridade Social6 «non constitúen 
norma xurídica, senón un acto administrativo recollido no art. 21 da LRX-PAC, polo 
que carecen de todo valor normativo ou regulamentario aínda para o caso de que fosen 
obxecto de publicación oficial no BOE (SSTS do 09/03/94, recurso 2574/92; 19/11/01, 
recurso 3083/00; e 24/05/05, recurso 188/03)». E malia que nalgunha ocasión a Sala 
admitiu que as resolucións da Seguridade Social –pese a esa ausencia de valor vin-
culante– si poden cualificarse como exemplo de «medio auténtico de interpretación» 
(SSTS do 30/10/72 e do 15/04/02, recurso 2320/01), tal afirmación unicamente pode 
facerse –como é lóxico– «cando as usuais regras hermenéuticas sexan insuficientes 
para determinar o sentido da norma; o que non é o caso».

O primeiro dos argumentos –moito máis interesante que este último– refírese á iden-
tidade das dúas continxencias profesionais, que ten a ver coa configuración de que as 
enfermidades profesionais necesariamente son causadas –aínda que son unha doenza 
e non un sinistro– a través de microtraumas ou microintoxicacións, que deviñeron 
na manifestación incapacitante posterior, pola súa cantidade ao longo do tempo. En 
palabras do artigo 157 da Lei xeral da Seguridade Social de 2015 –antigo artigo 116 

6 En concreto a pretendidamente aplicable Resolución da Dirección Xeral de Ordenación da Seguridade 
Social do 27 de maio de 2009, pola que se ditan instrucións en materia de cálculo de capitais custo e sobre 
a constitución polas mutuas de accidentes de traballo e enfermidades profesionais da Seguridade Social do 
capital custo correspondente a determinadas prestacións derivadas de enfermidades profesionais.
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da versión de 1994–, «entenderase por enfermidade profesional a contraída a conse-
cuencia do traballo executado por conta allea nas actividades que se especifiquen no 
cadro que aproben as disposicións de aplicación e desenvolvemento desta lei, e que 
estea provocada pola acción dos elementos ou substancias que no dito cadro se indiquen 
para cada enfermidade profesional».

Isto é, a determinación desa continxencia esixirá a concorrencia de tres condicións7: a 
primeira é que a enfermidade se contraese por causa do desempeño dunha actividade por 
conta allea; a segunda, que se trate dalgunha das actividades que regulamentariamente 
se determinen no Real decreto 1299/2006, do 10 de novembro, que aproba o cadro de 
enfermidades profesionais no sistema da Seguridade Social e establece criterios para a 
súa notificación e rexistro; e a última, que estea provocada pola acción dos elementos 
ou substancias que se determinen para cada enfermidade. Estes trazos permiten dife-
renciar esta continxencia tanto da enfermidade común, porque sempre é consecuencia 
do traballo por conta allea, mentres que a común pode non ter nada que ver co traballo 
desenvolvido; como do accidente de traballo, posto que a enfermidade profesional só 
se orixina pola acción de determinadas materias ou elementos que os traballadores 
manexan en singulares ambientes ou medios onde executan o traballo, de tal forma 
que a relación causa-efecto entre o traballo e a lesión producida é, por iso, aquí moito 
máis ríxida e estreita que no accidente de traballo, ao non poder producirse esta con 
ocasión do traballo realizado, senón sempre por consecuencia del8.

Esa equiparación, malia as súas especiais características, articúlase –conforme a sen-
tenza comentada– ao poder «facerse tamén a transcendente distinción –en relación 
cunha actividade de evolución tan insidiosa como a silicose– entre o risco asegurado 
(unicamente existente mentres se realiza unha actividade con risco pulvíxeno) e a súa 
actualización (coa declaración de IP) [...]. Isto comporta que a responsabilidade deba 
atribuírse á entidade –o INSS– que por prescrición legal tiña asegurada –en exclusi-
vidade– a responsabilidade correspondente ás prestacións de IP no período en que se 
xerou a EP [...]; e non á mutua, que se limitaba a cubrir a continxencia profesional 
de IT e que só puido asegurar as prestacións de IP tras a Lei 51/2007, que non contén 
ningún mandato de retroactividade e en cuxa interpretación sempre ha de partirse da 

7 Cfr. Sentenza do Tribunal Supremo do 26 de xuño de 2008, recurso de casación para a unificación da 
doutrina 3406/2006.
8 Son palabras da Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Cataluña do 16 de marzo de 2004, Reper-
torio de Jurisprudencia Aranzadi 2004\155703.
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razoabilidade que sempre é presumible nos mandatos do lexislador». Todo o cal –en 
definitiva– resulta deducible tamén desde o punto de vista do feito causante, identificado 
nun primeiro momento, en caso dunha incapacidade permanente derivada de enfer-
midade profesional, con aquel en que se producía o recoñecemento desa prestación9, 
mais que, agora10, emendando aquela inicial doutrina xurisprudencial, se identifica 
coa data en que se contraeu a enfermidade, porque o beneficiario estaba sometido ao 
risco correspondente.

3. Como corolario, poderían apuntarse dous interesantes datos sobre a resolución que 
se glosou e que serán moi relevantes nas relacións de seguridade social. Por unha 
banda, a equiparación nas continxencias profesionais para os efectos da fixación do 
feito causante (coas importantes consecuencias que ten a respecto da norma aplicable, 
o momento que cómpre ter en conta para o cumprimento dos requisitos, a contía da 
prestación, o responsable en supostos de reaseguramento e prestacións complementa-
rias e o día inicial da prescrición), de tal forma que se atribuirá ao momento en que se 
estaba sometido ao risco e se contraeu a enfermidade, o que pode remitir a unha data 
moi anterior (pénsese que na asbestose o período de latencia é de décadas11). E, pola 
outra, como consecuencia do anterior, a responsabilidade das mutuas colaboradoras da 
Seguridade Social –se cubrían os riscos profesionais da empregadora do incapaz–, a 
partir do 1 de xaneiro de 2008 non se estenderá sobre todas as enfermidades profesio-
nais, senón que haberá que examinar se a persoa beneficiaria segue ou non sometida 
ao risco profesional. Neste caso, cumprirá cuestionarse se a responsabilidade terá que 
ser proporcional ao tempo que leva traballando cuberto pola entidade xestora e pola 
mutua de que se trate; porque, en caso negativo –se o devandito risco rematou–, a res-
ponsabilidade atribúeselle exclusivamente ao Instituto Nacional da Seguridade Social. 

9 Véxanse as sentenzas do Tribunal Supremo do 22 de abril de 1994, Repertorio de Jurisprudencia Aran-
zadi 1994/6311; 13 de outubro de 2003, Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi 2003/7743; e 15 de maio 
de 2000, recurso de casación para a unificación da doutrina 1803/1999, da Sala Xeral.
10 Véxanse as sentenzas do Tribunal Supremo do 19 de xaneiro de 2009, recurso de casación para a unifi-
cación da doutrina 1172/2008; 23 de setembro de 2009, recurso de casación para a unificación da doutrina 
2657/2008; 14 de abril de 2010, recurso de casación para a unificación da doutrina 1813/2009; e 15 de 
xaneiro de 2013, recurso de casación para a unificación da doutrina 1152/2012.
11 Cfr. de cAstro MeJuto, L. F. (2011) «O resarcimento da asbestose a través da indemnización de danos 
e prexuízos» Anuario da Facultade de Ciencias do Traballo da Universidade da Coruña 2.
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Resumo

A xurisprudencia constitucional é un referente para os distintos órganos que compoñen o poder 
xudicial, polo que calquera cambio nela debe ser obxecto de análise e de especial atención. 
Así, neste estudo trátase un cambio xurisprudencial que tivo lugar en 2016 a respecto da video-
vixilancia e os dereitos fundamentais dos traballadores que se ven sometidos a ela, con base na 
sentenza do Tribunal Constitucional que o propiciou.

Palabras chave: videovixilancia, dereito á intimidade, dereito á protección de datos, informa-
ción previa, consentimento.

Abstract

The Constitutional jurisprudence is a reference to different agencies that form part of the Ju-
dicial System. This is why it is necessary to discuss it widely, paying special attention before 
introducing any change on it. The present study deals with a particular jurisprudential change 
that has taken place in 2016 related to video-surveillance and the fundamental rights of the 
workers subjected to them, based on the sentence that has prompted this change.

Keywords: Video-surveillance, Right to privacy, Right to data protection, Previous information, 
Consent.
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1. Introdución

O artigo 18 da Constitución española (CE) de 1978 regula o dereito ao honor, á in-
timidade e á propia imaxe no apartado primeiro, e o dereito á protección de datos 
no apartado cuarto. Ambos os dereitos, e todo o precepto en xeral, están encadrados 
dentro do elenco de dereitos fundamentais dotados dunha protección especial dentro 
da Carta Magna. Así, a súa defensa vai gozar dun procedemento preferente e sumario 
ante os tribunais ordinarios no caso de se vulneraren; o seu contido esencial deberá 
ser respectado; o seu desenvolvemento deberá facerse mediante unha lei orgánica; a 
súa garantía pode ser recorrida en amparo ante o Tribunal Constitucional, e en caso 
de querer modificarse algún dos seus aspectos, terá que acudirse ao procedemento de 
reforma constitucional agravado1.

Estes dereitos recollidos nos puntos 1 e 4 do artigo 18 da CE foron gañando cada vez 
máis protagonismo no ámbito laboral, até se converter nun tema de constante discusión 
a determinación de que actuacións quedan ao abeiro das potestades dos empregadores 
sen que se consideren unha vulneración destes dereitos fundamentais, e cales supoñen 
o seu quebranto. Respecto disto, achámonos con que o avance das novas tecnoloxías 
‒en particular a chamada videovixilancia, que está en pleno auxe2‒ provocou unha 
proliferación de condutas dubidosas por parte de distintas empresas, as cales tiveron 
que resolverse, como era de agardar, pola vía xudicial.

Mais, que é a videovixilancia? Nalgunhas ocasións fíxose referencia á videovixilan-
cia como circuíto pechado de televisión, definido como «un sistema de tecnoloxía de 
vixilancia visual que implica a instalación de cámaras de gravación, fixas ou móbiles, 
en lugares estratéxicos para que capten imaxes e as envíen a un ou varios monitores 
noutro punto da instalación. As imaxes recibidas poden ser almacenadas nun equipo 
videogravador para a súa análise posterior»3.

1 ViLLAnueVA turnes, A. (2015) «Una perspectiva actual de la reforma constitucional en España» La Ley 
8594, pp. 3-7.
2 Respecto deste tema é conveniente confrontar: AbA cAtoirA, A. (2003) «La videovigilancia y la garantía 
de los derechos individuales: su marco jurídico» Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da 
Coruña 7, pp. 13-35; e Arzoz sAntistebAn, X. (2010) Videovigilancia, seguridad ciudadana y derechos 
fundamentales. Navarra, Thomson-Civitas.
3 TRC (2014) [en liña] Videovigilancia. Dispoñible no enderezo web <https://goo.gl/Nrgzaq>.
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De facermos un breve repaso do exame realizado pola profesora Gude Fernández4 en 
relación coa xurisprudencia existente na materia, atopámonos con que hai determinadas 
situacións que non van poder ser obxecto de gravación. Así, por exemplo, impídese a 
gravación en zonas reservadas para a actividade sindical5, aseos, vestiarios ou zonas de 
descanso6 ou debaixo das mesas7. Sobre isto non existen dúbidas. Porén, apreciaremos 
que un aspecto moi discutido no tocante á videovixilancia no ámbito laboral é o relativo 
ao consentimento e á comunicación previa aos traballadores.

Neste sentido, o Tribunal Constitucional pronunciouse non hai demasiado tempo, con-
cretamente na Sentenza 29/2013, do 11 de febreiro, na cal se mostra moi defensor co 
recorrente en amparo, e foi esta a doutrina seguida polo Tribunal Supremo na Sentenza 
2618/2014, do 13 de maio de 2014. Nos dous casos considérase que as sancións disci-
plinarias aos traballadores resultan unha vulneración do dereito á protección de datos. 
Non obstante, estas resolucións, do máis protectoras dos traballadores, van cambiar 
cun novo pronunciamento, o contido na recente Sentenza do Tribunal Constitucional 
39/2016, do 3 de marzo, que será a que se trate a continuación.

2. A Sentenza do Tribunal Constitucional 39/2016, do 3 de marzo

O 3 de marzo de 2016, o Tribunal Constitucional dita unha importante sentenza que 
resolve un recurso de amparo promovido por unha traballadora que fora obxecto dun 
despedimento disciplinario por parte da empresa onde prestaba servizos. O devandito 
despedimento produciuse a raíz de descubrir un comportamento inaceptable como é a 
apropiación de cartos con que fica quebrantada a boa fe contractual.

2.1. Antecedentes

Nun primeiro momento, logo de se dispoñer dun control informático da caixa rexistra-
dora do negocio, detéctanse irregularidades, polo que se decide contratar unha empresa 

4 Gude fernández, A. (2015) «La videovigilancia en el ámbito laboral y el derecho a la intimidad» Revista 
General de Derecho Constitucional 20, pp. 10-11.
5 Sentenza do Tribunal Constitucional 98/2000, do 10 de abril.
6 Tal e como pode verse na Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Madrid do 14 de setembro de 
2000. Debe advertirse que non ocorre o mesmo coa entrada a estes espazos, que si pode ser obxecto de 
control, como queda de relevo, por exemplo, na Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Murcia do 
3 de febreiro de 2003 e na Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Cataluña do 24 de maio de 2005.
7 Auto do Tribunal Supremo do 23 de novembro de 2004.
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de seguridade para colocar un sistema de videovixilancia, co obxecto de poder controlar 
este lugar e chegar a descubrir as persoas involucradas nestas irregularidades. Non 
se advertiu os traballadores de tal instalación, aínda que si se colocou un distintivo 
informador da súa existencia no escaparate da tenda en cuestión.

A recorrente en amparo considera lesionado o seu dereito ao honor, á intimidade e á 
propia imaxe, e solicita nunha primeira demanda a declaración de nulidade do despe-
dimento ou subsidiariamente a súa improcedencia. En primeira instancia a demanda é 
desestimada, polo que a recorrente interpón un recurso de suplicación contra a sentenza, 
que é igualmente desestimado. Ante esta situación, interponse un incidente de nulidade 
de actuacións, que tamén é desestimado. Finalmente preséntase un recurso de amparo 
ante o Tribunal Constitucional.

2.2. Alegacións da recorrente

No recurso presentado considérase que existen determinados preceptos constitucionais 
que foron vulnerados, a saber: o artigo 14, o artigo 15, o apartado 1 e 4 do artigo 18 e o 
artigo 24 da CE. Con todo, tal e como afirma o propio fiscal, os dous primeiros ‒é dicir 
o artigo 14 e o artigo 15 da CE‒ non son invocados agás nalgunha ocasión puntual e 
de maneira nominal, sen se ofreceren maiores explicacións ao respecto.

No relativo aos dereitos recoñecidos no artigo 18 da CE, a recorrente en amparo sinala 
que, ao seu xuízo, o despedimento foi fundamentado nunha proba obtida mediante a 
violación destes dereitos fundamentais, pois en casos como o seu cómpre que se informe 
os traballadores da situación, sen que sexa suficiente, dentro do ámbito laboral, manter a 
proporcionalidade co fin que se persegue, e sen que tampouco poida limitarse o dereito 
á información que se desprende do artigo 18.4. Afirma, por tanto, que ante unha san-
ción disciplinaria que se deriva de imaxes, debe predicarse o respecto pola protección 
de datos e o dereito á información dos traballadores. Sumado a iso, sinala que non 
se notificou a creación dun ficheiro ante a Axencia Española de Protección de Datos.

Polo que se refire á tutela xudicial efectiva, vaise considerar que se vulnera este dereito 
na medida en que o órgano xudicial non entende o contido dos seus dereitos funda-
mentais, o cal propiciou que as súas decisións se baseasen en probas que se obtiveron 
cunha vulneración daqueles.
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2.3. Fundamentos xurídicos

O Tribunal Constitucional comeza sinalando o interese e a transcendencia constitucional 
do caso, que veñen dados porque vai permitir unha clarificación da súa doutrina sobre 
o tema da videovixilancia nas empresas e a información que se lles debe dar aos traba-
lladores8. A seguir, despois dun claro exame en relación coa admisión e oportunidade 
do recurso de amparo, advírtese de que os artigos que se van analizar serán o 18.1 e o 
18.4, ao tempo que se sinala que os artigos 14 e 15 non serán obxecto de exame ante 
a falta de argumentos a eles relativos, o cal impide pronunciarse verbo deles, como se 
ten indicado, por exemplo, nas sentenzas do Tribunal Constitucional 89/2010, do 15 
de novembro9, e 182/2011, do 21 de novembro10.

Polo que se refire ao artigo 24, dado que a recorrente o vincula co mal entendemento 
do dereito á intimidade, o Tribunal Constitucional considera que a análise pertinente 
vai ser a resultante do artigo 18.1, que é onde se regula este dereito fundamental, polo 
que se examinará tamén o apartado 4 do mesmo precepto11.

a) Artigo 18.4

O primeiro dos preceptos examinados é o artigo 18.4. Ao respecto, como punto de 
partida, é imprescindible deixar constancia de que, atendendo á Lei orgánica 15/1999, 
do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, e ao Real decreto 
1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento que desenvolve 
esta lei, a imaxe é considerada como un dato de carácter persoal. Ademais, dentro dos 
elementos que poden ser considerados característicos da definición constitucional do 
dereito á protección de datos, inclúese o dereito a consentir sobre a recollida dos de-
vanditos datos, o seu uso e o seu coñecemento. Á súa vez, hai un necesario dereito a 
recibir información sobre quen posúe eses datos e a súa finalidade, polo que é posible 
opoñerse tanto no relativo á posesión como no relativo á súa utilización12.

8 Fundamento xurídico primeiro.
9 Fundamento xurídico segundo.
10 Fundamento xurídico primeiro.
11 Fundamento xurídico segundo.
12 Isto lémbrao seguindo a súa Sentenza 292/2000, do 30 de novembro, fundamento xurídico sétimo.
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Pode verse, xa que logo, que o consentimento vai ter un papel clave en relación con este 
dereito. Porén, a propia lei establece excepcións, como pode observarse no apartado 
segundo do artigo 6, que fai referencia específica ao ámbito laboral, que é o que se trata 
no recurso de amparo obxecto de análise. Así, este consentimento, que é clave e a priori 
necesario, queda relegado no ámbito laboral cando o cumprimento ou o mantemento 
do contrato asinado dependan deses datos persoais. Ora ben, como sinala o Tribunal 
Constitucional, dentro deste cumprimento e mantemento, han de entenderse as obrigas 
que se derivan do propio contrato, das cales forman parte os mecanismos de control. 
Ademais, non pode esquecerse que existe igualmente un deber de información ligado 
ao consentimento de que se falará máis adiante13.

En atención ao dito, cómpre advertirmos que, para que isto sexa así, resulta indispen-
sable que exista unha clara relación entre os datos recollidos e a súa finalidade, isto 
é, que se respecte o principio de calidade dos datos, o cal implica que estes deben ser 
axeitados, pertinentes e non excesivos14.

O propio regulamento que desenvolve a Lei orgánica de protección de datos regula a 
recollida do consentimento cando se ten por finalidade unha cousa distinta ao marco 
do contrato, o que leva a entender que o consentimento só se necesita cando a finali-
dade sexa diferente ao mantemento, desenvolvemento e control da relación contrac-
tual. O Alto Tribunal vai facer referencia explícita á finalidade da seguinte forma: «o 
importante será determinar se o dato obtido se empregou para a finalidade de control 
da relación laboral ou para unha finalidade allea ao cumprimento do contrato, porque 
só se a finalidade do tratamento de datos non garda relación directa co mantemento, 
desenvolvemento ou control da relación contractual o empresario estaría obrigado a 
solicitar o consentimento dos traballadores afectados»15.

De calquera maneira, e tal e como sinala o máximo intérprete da CE, para saber se 
hai unha vulneración do dereito á protección de datos cando non se solicita o consen-
timento, vai ser necesario facer un xuízo de ponderación de proporcionalidade16. No 
caso examinado, tal xuízo leva a entender innecesario requirir o consentimento expreso 

13 Fundamento xurídico terceiro.
14 Isto aparece reflectido no artigo 4.1 da Lei orgánica de protección de datos.
15 Fundamento xurídico cuarto.
16 Fundamento xurídico terceiro.
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da traballadora, e, daquela que non se considere vulnerado o dereito fundamental á 
protección de datos17. Isto é lóxico se se ten en conta que, ante un requirimento expreso 
do consentimento, nunhas circunstancias como as que se xulgan, a videovixilancia 
perdería a súa razón de ser.

Doutra banda, no tocante á información previa, esta cuestión non vai supoñer ningún 
problema se temos en conta o distintivo informativo que se colocara nun lugar visi-
ble do negocio, en cumprimento do indicado pola Instrución 1/2006. Di o Tribunal 
Constitucional que os traballadores eran coñecedores da instalación dun sistema de 
videovixilancia, e advirte de que non era necesario facer unha especificación respecto 
da súa finalidade exacta. Aquí pode verse o cambio xurisprudencial que se produciu 
respecto do pronunciamento da Sentenza 29/2013, na cal se especificaba que a presenza 
de distintivos non escusaba a información previa. Esta sentenza dicía concretamente 
o seguinte:

Non contrarresta esa conclusión que existisen distintivos que anunciaban a instalación de 
cámaras a e captación de imaxes no recinto universitario, nin que se notificase a creación 
do ficheiro á Axencia Española de Protección de Datos; era necesaria ademais a información 
previa e expresa, precisa, clara e inequívoca aos traballadores da finalidade de control da ac-
tividade laboral a que esa captación podía ser dirixida. Unha información que debía concretar 
as características e o alcance do tratamento de datos que ía realizarse, isto é, en que casos as 
gravacións podían ser examinadas, durante canto tempo e con que propósitos, en que cumpría 
explicitar moi particularmente que podían usarse para a imposición de sancións disciplinarias 
por incumprimentos do contrato de traballo18.

En calquera caso, e dado este xiro xurisprudencial, atopámonos con que a partir de 
agora a colocación de distintivos si vai ser suficiente. De acordo co exposto, debemos 
sinalar que, por un lado, a finalidade garda unha relación directa co desenvolvemento, 
mantemento e control da relación contractual, sen que sexa preciso o consentimento 
expreso e existindo unha correlación entre o obtido e a finalidade perseguida; e polo 
outro, cúmprese coa obriga de información previa grazas ao distintivo colocado.

17 Fundamento xurídico cuarto.
18 Fundamento xurídico oitavo.
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b) Artigo 18.1

Unha cuestión que debe terse ben presente é que o artigo 20.3 do Estatuto dos traba-
lladores, referido á potestade de control e vixilancia de que gozan os empresarios, non 
vai implicar que estes poidan levar a cabo intromisións de calquera tipo no dereito 
fundamental á intimidade dos seus respectivos traballadores. É por iso que a doutrina 
constitucional estableceu que a limitación dos dereitos fundamentais por parte dos 
empresarios con base nestas potestades unicamente se pode entender en relación coa 
propia natureza do traballo e fundamentada nela19.

Amais disto, non pode esquecerse a inconcibilidade de obter resultados que poidan re-
sultar inconstitucionais, ben mediante a lesión de dereitos fundamentais ou ben mediante 
a sanción ao exercicio para a súa defensa. Por este motivo o Tribunal Constitucional 
predica o equilibrio entre as obrigas contractuais e a liberdade constitucional20.

A maiores do que acaba de dicirse, cómpre ter presente que calquera limitación dos 
dereitos fundamentais debe basearse no cumprimento dun principio de proporciona-
lidade21. Para determinar se tal principio se respecta deben realizarse tres xuízos: o 
xuízo de idoneidade, o de necesidade e o de proporcionalidade propiamente dito22. 
O primeiro consiste en establecer se se trata dunha medida que sirva para atinxir o 
obxectivo previsto; o segundo fai referencia á necesidade da medida, de xeito que non 
poida empregarse outra menos gravosa que permita alcanzar o obxectivo; finalmente, 
o terceiro supón unha ponderación entre a utilización da medida, a súa idoneidade e a 
súa necesidade respecto do dereito fundamental e a finalidade. Neste caso concreto, o 
Alto Tribunal considera cumpridos estes xuízos.

Polo demais, cabe advertirmos dun aspecto moi interesante que o Alto Tribunal non 
perde ocasión de recalcar, e é que que tanto no relativo ao artigo 18.1 como no relativo 

19 Sentenzas do Tribunal Constitucional 99/1994, do 11 de abril, fundamento xurídico sétimo; 6/1995, do 
10 de xaneiro, fundamento xurídico terceiro; e 136/1996, do 23 de xullo, fundamento xurídico sétimo.
20 Sentenza do Tribunal Constitucional 6/1998, do 13 de xaneiro.
21 Fundamento xurídico quinto.
22 Esta foi unha doutrina reiterada do Tribunal Constitucional na súas sentenzas 66/1995, do 8 de maio, 
fundamento xurídico quinto; 55/1996, do 28 de marzo, fundamentos xurídicos do sexto ao noveno; 
207/1996, do 16 de decembro, fundamento xurídico cuarto; e 37/1998, do 17 de febreiro, fundamento 
xurídico oitavo.

noVA PersPectiVA do dereito á intiMidAde e A Protección de dAtos no áMbito LAborAL. 
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ao 18.4 da CE23 a instalación das cámaras ten lugar xa existindo sospeitas da comisión 
de irregularidades. Este aspecto, que a simple vista podería pasar desapercibido, non 
é fútil. Ao noso xuízo, o pronunciamento remarca a doutrina que o Tribunal Constitu-
cional establece verbo do ámbito laboral e os dereitos fundamentais dos traballadores, 
consistente en que cando os empresarios teñen unha sospeita razoable acerca dun 
comportamento irregular dos empregados, esta sospeita pode servir como base ‒xunto 
con outros aspectos que terán que considerarse‒ para a limitación dos dereitos24. Así 
ocorreu tamén na Sentenza 241/2012, do 17 de decembro, de acordo coa cal, grazas 
a un «sopro» dun traballador, o empresario coñece un uso non permitido dos ordena-
dores por parte de dúas traballadoras, o cal serve de fundamento para a intervención 
destes ordenadores, ademais de seren necesarios outros aspectos como, por exemplo, 
a prohibición previa desa utilización dos ordenadores por parte da empresa25. 

2.4. Resolución

Finalmente, o Tribunal Constitucional decide desestimar o recurso de amparo, aínda 
que esta resolución non foi unánime, xa que se emitiron dous votos particulares. Con-
cretamente, o primeiro de D. Fernando Valdés Dal-Ré, ao cal se adhire D.ª Adela Asúa 
Batarrita; e o segundo de D. Juan Antonio Xiol Ríos.

Ambos os maxistrados sosteñen en esencia a súa preferencia pola doutrina vixente 
antes da sentenza que é obxecto deste comentario, e consideran incorrecta a nova 
situación que se crea co pronunciamento. Algo coincidente nos dous votos, e que é o 
fundamental do segundo, é a consideración que fan no tocante á informsación previa 
esixida con base na Lei orgánica de protección de datos e derivada tamén do 18.4 da 
CE, xa que esta debe dirixirse aos afectados, que neste caso serían os traballadores, 
sen que o distintivo informativo cumpra co requisito, dado que se dirixe aos clientes.

23 Fundamentos xurídicos cuarto e quinto.
24 En relación con isto tamén se pronunciou Goñi Sein, quen considera, cremos que acertadamente, que 
o control oculto por parte dos empresarios debe interpretarse restritivamente, polo que é necesario que 
existan irregularidades que sexan graves, e que non resulte suficiente unha simple sospeita, senón un 
fundamento razoable. A isto debe sumarse que o devandito control debe ser a última opción, cando xa non 
haxa outras dispoñibles, e debe limitarse o seu uso, que non pode ser perpetuo. Goñi sein, J. L. (2007) La 
videovigilancia empresarial y la protección de datos personales. Navarra, Thomson-Civitas, pp. 128-132.
25 Esta xurisprudencia foi reiterada xa na Sentenza do Tribunal Constitucional 170/2013, do 7 de outubro.

ALeJAndro ViLLAnueVA turnes
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3. Conclusións

A modo de conclusión cremos conveniente resaltarmos algunhas ideas básicas. A pri-
meira é que estamos diante dun pronunciamento que é sumamente importante, xa que 
vai supoñer que o Tribunal Constitucional flexibilice o dereito á información que está 
ligado ao dereito á protección de datos, ao admitir como suficiente a colocación dun 
distintivo nun escaparate para cumprir co deber que existe de informar os traballadores 
acerca da instalación dun sistema de videovixilancia.

A raíz deste pronunciamento, os traballadores teñen que ter en conta que vai ser posible 
a súa vixilancia cando se trate de espazos públicos e cando exista unha finalidade de 
control ou mantemento do contrato de traballo, sen que nestes casos haxa necesidade 
de cumprir coa obriga de solicitar o seu consentimento. É máis, aínda que se esixa a 
información previa, non se require que sexa individualizada ou concretada directamente 
cos traballadores, senón que se vai entender fornecida coa disposición do oportuno 
distintivo informativo. 

Con todo, con antelación á colocación dun sistema de videovixilancia deste modo, 
a empresa debe coñecer a existencia de irregularidades, o cal parece que se converte 
noutro requisito que debe satisfacerse á hora de limitar os dereitos fundamentais dos 
traballadores (de feito, é unha das bases base para que tal cousa aconteza).

Finalmente, cabe sinalarmos que con este pronunciamento se pon fin a esa actitude 
protectora a que se fixo referencia ao inicio deste estudo, que puido verse en relación 
con distintos traballadores que foron captados en comportamentos irregulares sen que 
se solicitase o seu consentimento para iso ou fosen informados directamente.

noVA PersPectiVA do dereito á intiMidAde e A Protección de dAtos no áMbito LAborAL. 
A sentenzA do tribunAL constitucionAL 39/2016, do 3 de MArzo
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1. A xénese deste libro atópase no congreso «Pablo Iglesias no seu tempo. Cen anos 
de socialismo parlamentario», que tivo lugar entre os días 24 e 26 de novembro de 
2010 en Ferrol, cidade de nacemento do homenaxeado, no centenario da súa obtención 
da acta de deputado no Parlamento español. Nel debateron sobre a figura do insigne 
político e sindicalista importantes investigadores, cuxas intervencións recolle o volume 
coordinado pola profesora Carmen Fernández Casanova, que achegaron unha nova 
visión tanto da súa vida persoal como da súa toma de conciencia no marco da loita 
obreira e o seu discurso social.

2. A obra articúlase en catro bloques temáticos en que os diversos autores van achegán-
donos a distintos aspectos dunha época vivida polo protagonista, mantendo un elegante e 
concienciudo relato da súa existencia e as súas ideas, así como da realidade social dunha 
etapa de gran relevancia na historia de España, Galicia e, máis concretamente, Ferrol.

a) O primeiro bloque temático, Pablo Iglesias en su ciudad natal: nacer y vivir en 
una ciudad de provincias, consta de dous traballos, un da propia Carmen Fernández 
Casanova, «Sociedad y trabajo en Ferrol (1850-1900): la huella de Pablo Iglesias»; 
e outro de Narciso de Gabriel Fernández, «Escolarización e alfabetización en Ferrol 
(1860-1940)».

No primeiro, en que se describe a sociedade do Ferrol da época, reflíctense tanto a 
desigualdade como a disociación espacial entre as distintas clases sociais, facendo 
fincapé nas vicisitudes do día a día da clase traballadora ferrolá. Tamén se refire a 
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resposta ás duras condicións de vida dos traballadores a través das protestas obreiras 
e os movementos reivindicativos, algo que para sempre irá unido á figura de Pablo 
Iglesias como líder político sindical.

No segundo, en que se nos relatan a infancia e os primeiros estudos do neno Pablo 
Iglesias, analízase o fenómeno do analfabetismo na altura, con base na comparación 
de datos exhaustivos da situación en España, Galicia e Ferrol.

b) O bloque segundo titúlase Las vivencias de Pablo Iglesias: la cuestión social e está 
composto polos capítulos de Jorge Uría González, «Infancia, beneficencia y discursos 
biográficos»; Ángeles Barrio Alonso, «Pobreza y familia obrera: condiciones de vida 
y oferta de trabajo»; e Mary Nash, «Trabajos invisibles y el difícil reconocimiento de 
las mujeres trabajadoras en los medios socialistas».

No primeiro queda patente que a infancia e a primeira mocidade de Pablo Iglesias foron 
as dun hospiciano máis da segunda metade do século XIX. Analízase o dano sufrido 
pola separación da súa nai en Madrid e o seu ingreso no hospicio, e constátase a súa 
capacidade de aprendizaxe, pois alí acabaría os seus estudos primarios e de tipografía.
Na seguinte investigación estúdanse as súas primeiras experiencias xuvenís en Madrid. 
Sinálase como a obriga de traballar para gañar a vida ‒neste caso nunha imprenta‒ vai 
forxando o carácter dun Pablo Iglesias mozo que vai perdendo o seu retraemento ini-
cial a través da participación activa na vida social. A partir deste momento, reflíctese 
a traxectoria que vai conformar os seus valores e definir as súas expectativas como 
obreiro consciente curtido na reivindicación de dereitos e da mellora das condicións 
de traballo, algo do que deixa proba nas súas primeiras reflexións sobre as orixes e as 
causas da loita de clases.

Así mesmo, no último capítulo deste bloque recóllese de forma clara e realista o 
pensamento de Pablo Iglesias sobre os problemas da muller traballadora, que escaso 
interese suscitaron na práctica socialista. Malia algunhas denuncias sobre a escravitude 
a que se vían sometidas as mulleres co fin de reclamar para elas dereitos laborais ou 
certa independencia económica, como se apunta, a solidariedade de clase non sempre 
significou un compromiso coa igualdade de feito.

c) O bloque terceiro, La consolidación del liderazgo de Pablo Iglesias. El modelo 
sindical, contén os relatorios de Santiago Castillo, «De la imprenta al Parlamento: 
¿un liderazgo impositivo? Pablo Iglesias, 1870-1910»; Manuel Pérez Ledesma, «Las 
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múltiples caras del liderazgo de Pablo Iglesias»; e M. Ralle, «Disciplinar la huelga: 
Iglesias y la “defensa económica”, ¿no solo un modelo sindical?».

Neste bloque debátese rigorosamente sobre o papel como líder da loita obreira de Pa-
blo Iglesias, que pasou por etapas altas e baixas, as cales se narran cronoloxicamente, 
desde os seus inicios á súa consolidación, a súa mitificación e finalmente a súa perda 
de poder efectivo sobre o partido e o sindicato. Igualmente, estúdase a difícil com-
patibilidade entre as posicións sindicais e as políticas visibles de Pablo Iglesias, alén 
de se examinar a temática das folgas e a súa preocupación polos riscos que se corrían 
nas organizacións obreiras á hora de preparalas e conducilas, pois para os socialistas 
a folga era unha materia pendente.

d) No bloque cuarto, El ascenso como político. Pablo Iglesias y los socialistas en la 
vida política de la Restauración, Eduardo González Calleja fálanos sobre «El socialismo 
español ante la violencia política y la revolución (1879-1923)»; e, para finalizar, Santos 
Juliá Díaz sobre «Los socialistas en el sistema político de la Restauración».

Descríbense de forma sistemática todos os avatares do compromiso político do Partido 
Socialista, en que a figura de Pablo Iglesias foi adquirindo cada vez maior importancia, 
que acabou por participar de forma cada vez máis destacada nas grandes revolucións 
políticas e sociais do primeiro terzo do século XX, fronte un réxime político que tendía 
a reproducirse sen incorporar ao Estado as clases obreiras e menos aínda as campesi-
ñas. Trátase, daquela, as aspiracións á emancipación da clase obreira por medio dunha 
radical transformación da sociedade, sobre a cal se sostería outro tipo de estado, e as 
distintas fases polas que o autor e o socialismo van pasando na súa evolución política.

3. Nesta obra sobre Pablo Iglesias amósasenos a loita dun neno por sobrevivir a un 
hospicio; dun mozo por formarse, traballar e reivindicar os dereitos dunha clase social 
marxinada; e dun home por transformar a sociedade en que lle tocou vivir, coa súa 
participación nas esferas política e sindical. En definitiva, o nacemento e a evolución 
dun líder e a súa transformación nun mito, alén da intrahistoria de Pablo Iglesias e do 
socialismo. 

Podemos dicir sen lugar a ningunha dúbida que é unha importante obra que nos permite 
valorar o traballo e o esforzo dun loitador, cunha linguaxe e unha redacción coidadas, 
ademais, que levan os lectores a mergullarse nesta etapa da nosa historia e a reflexionar 
sobre a nosa situación política e social actual.
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anuario Da FacultaDe De ciencias Do traballo 7, 2016, pp. 303-305



306



307

Normas para a entrega 
e presentación de traballos

Rules for submission 
and presentation of articles



308



309

O Anuario da Facultade de Ciencias do Traballo da Universidade da Coruña agradece 
a remisión de traballos para a súa publicación e solicita que se consideren para tales 
efectos as seguintes normas.

1.ª O obxectivo do Anuario da Facultade de Ciencias do Traballo da Universidade 
da Coruña é a divulgación da problemática presentada polas relacións laborais na 
sociedade desde a perspectiva xurídico-laboral, psicolóxica, económica ou sociolóxica, 
con especial atención ao estudo e desenvolvemento das relacións laborais en Galicia. 
O Anuario só publica traballos orixinais en galego, que deberán axustarse á definición 
e á temática obxecto deste.

2.ª Os traballos deberán enviarse por correo electrónico ao enderezo <anuariocienciasdo 
traballo@udc.gal> e axustarse aos parámetros que se indican a continuación:

a) Os artigos doutrinais terán unha extensión mínima de 12 páxinas e máxima de 
25 páxinas, malia que este último límite poderá excederse por decisión do Consello 
de Redacción. Os comentarios de xurisprudencia terán unha extensión de 6 páxinas 
como mínimo e de 12 páxinas como máximo. Finalmente, as recensións bibliográficas 
non poderán ser superiores a 3 páxinas. Os orixinais presentaranse cun aliñamento 
xustificado escritos en letra Times New Roman, corpo 12, cun espazamento entre liñas 
sinxelo. Nas anotacións a pé de páxina empregarase letra Times New Roman, corpo 
10, cun espazamento entre liñas tamén sinxelo.

b) A cita bibliográfica especificará os apelidos e o nome dos autores, o título da 
publicación, o ano de publicación, o lugar de edición, a editorial e, por último, a páxina 
ou páxinas.

c) Os traballos deberán ir acompañados dun resumo do estudo na lingua en que foi 
escrito e, ademais, en inglés. Igualmente, deberá acompañarse dun elenco de palabras 
chave, cun máximo de cinco, redactadas así mesmo na lingua de concepción do estudo 
e en inglés. O título do estudo debe figurar tamén en inglés.

3.ª O período para o envío dos orixinais comprende de xaneiro a xuño do ano natural 
correspondente ao volume de que se tratar. Os mencionados orixinais incluirán o nome 
e apelidos da persoa autora e a institución a que pertence, ademais dun enderezo de 
correo electrónico de contacto.

4.ª Admítense orixinais redactados en calquera das linguas oficiais na Comunidade 
Autónoma de Galicia, galego e castelán, que serán publicados en lingua galega.

5.ª Recibidos os orixinais, serán valorados polos avaliadores externos do Anuario. 
Logo da súa valoración, a dirección do Anuario comunicará a aceptación ou non da 
publicación dos orixinais por correo electrónico, dentro do mes seguinte á data de 
recepción do orixinal.
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The Yearbook of the Faculty of Labour Science of the University of A Coruña welcomes 
articles for publication. We request that the following instructions are considered.

1st. The objective of the Yearbook of the Faculty of Labour Science of the University 
of A Coruña is to report the problems posed by labour relations in society from a legal, 
labour, psychological, economic or sociological perspective, with special attention to 
the study and development of labour relations in Galicia. The Yearbook publishes only 
original articles in Galician, which must conform to the definition and to the topic.

2nd. Contributions must be sent to the e-mail address <anuariocienciasdotraballo@udc.
gal> and must meet the requirements mentioned below:

a) Doctrinal articles will have a minimum of twelve pages and a maximum of twenty 
pages. The maximum limit may be exceeded by decision of the editorial board. 
Commentaries on case law will have an extension of at least six pages and ten pages 
at most. Finally, reviews should not exceed three pages. Manuscripts will be formatted 
with a justified alignment written in Times New Roman font, type size 12pt, with 
single-spacing. In footnotes, Times New Roman font will be used, type size 10pt, also 
with single-spacing.

b) Citations will specify the authors’ surname and name, the publication title, the year 
of edition, the place of edition, the editor and, finally, the page or pages.

c) Articles must contain an abstract in the language in which it was written, and 
additionally, in English. A list of key words, maximum five, must also be provided 
in the language of the study as well as in English. The title of the study should also 
appear in English.

3rd. The period for the submission of manuscripts spans from January to June of the 
calendar year corresponding to the volume. The text must contain the name and surname 
of the author and the institution to which she or he belongs, as well as an e-mail address.

4th. Manuscripts written in official languages of Galicia, Galician and Spanish, will be 
admitted and published in Galician.

5th. Upon receipt of the manuscript, this will be assessed by outside assessors. After that, 
the editorial board will inform via e-mail if contributions are accepted for publication, 
in the month following the date of receipt.


