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14 Dolores Guadalupe Álvarez Orozco, José Felipe Ojeda Hidalgo 
e María-Dolores Sánchez-Fernández

Resumo

Este documento ten como finalidade examinar as posibles diferenzas de xénero no acceso ás 
prestacións laborais mínimas dos traballadores da cidade de Celaya (Guajanato, México), unha 
mostra dos cales foi enquisada durante o primeiro semestre de 2016. A investigación realizouse 
cun enfoque cuantitativo e un deseño non experimental transversal, e o seu principal achado 
foi que existe unha diferenza de medias entre os xéneros, dos cales o feminino é o que conta 
cun rango medio inferior.

Palabras chave: xénero, prestacións laborais, capital humano.

Abstract

This document aims to identify the existence of differences by gender in the access to minimum 
labour benefits. The research had a quantitative approach with a non-experimental transactio-
nal design; a survey was carried out to workers from the city of Celaya, during the first half of 
2016. The main findings were: there is a difference of means between the genders. This has an 
average range lower than that of man.

Keywords: Gender, Labour benefits, Human capital.
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baixo unha perspectiva de xénero

1. Revisión da literatura

De acordo coa Organización Internacional do Traballo (OIT) (2016a), as economías 
con altas taxas de participación da forza feminina de traballo son menos propensas a 
sufrir unha desaceleración económica, pois a inclusión das mulleres no mercado de 
laboral acrecenta o seu potencial produtivo e diminúe a pobreza. Ora ben, México, 
para o caso, está lonxe de contar cun mercado de traballo inclusivo. Segundo Székely 
(2007), nove de cada dez mulleres senten que os seus dereitos a unha retribución xusta e 
un tratamento igualitario non son respectados, o que o devandito autor entende que ten 
a súa orixe na asignación de roles no seo das familias: as mulleres vense restrinxidas 
aos labores domésticos, o que limita as súas oportunidades.

Aguilar-Morales e Blanco-Ruiz (2008) mencionan que as mulleres sofren discriminación 
no acceso ao traballo e nos salarios, coa agravante das probas de embarazo que lles 
son solicitadas para optar a un emprego. Pola súa vez, Salas e Leite (2007) comentan 
que o traballo extradoméstico remunerado desempeñado pola muller mostrou una 
tendencia positiva, mais, con todo, as condicións de traballo e os salarios femininos 
exhiben unha persistente diferenza cos dos homes. Martínez e Acevedo (2004) acharon 
que as mulleres, con tal de resultaren competitivas, permanecen máis anos no traballo 
e acurtan os períodos de ausencia para ter e coidar os seus fillos.

Segundo os postulados básicos da teoría neoclásica sobre os mercados de traballo, 
se as mulleres participasen cada vez máis nas actividades profesionais, se obtivesen 
unha maior educación e máis experiencia laboral, produciríase a unha reestruturación 
importante no tocante ás súas preferencias respecto do tipo de ocupación en que se 
empregan e as remuneracións que se lles ofrecerían e aceptarían. Non obstante, a evi-
dencia empírica indica que a discriminación salarial e a segregación ocupacional son 
fenómenos aínda vixentes (Martínez e Acevedo, 2004, p. 66). Segundo o informe sobre 
a fenda de xénero do Foro Económico Mundial (2016), México atópase na posición 
66.ª de 144 países1.

A OIT (2016b) informou de que a crise causou unha diminución da fenda de xénero 
no tocante ao desemprego, pero isto debeuse particularmente a que os empregos 

1 Este dato ten catro compoñentes: acceso á educación, en que a posición de México é a 51.ª; saúde e taxa 
de supervivencia, en que ten o 1.º posto; empoderamento político, en que se acha no 34.º lugar; e partici-
pación e oportunidade económica, en que ocupa o 122.º posto.
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desempeñados de forma maioritaria polos homes foron os que experimentaron os 
procesos de desaceleración máis profundos. Debe notarse que as mulleres continúan 
a sufrir un grao de desemprego máis intenso, e que os traballos a que teñen acceso, en 
gran medida, son catalogados como vulnerables.

Existen posturas que xustifican as desigualdades en función dos méritos. Respecto 
diso, Dubet (2015) indica que unha argumentación baseada nos méritos sería acepta-
ble a condición de que os individuos fosen plenamente libres e responsables do que 
lles acontece. Este non é o caso das mulleres, dado que non está nas súas mans elixir 
o seu xénero e con iso un determinado acceso ás oportunidades educativas. Con base 
nestes argumentos, o devandito autor pon de relevo que o mérito non é o único criterio 
que determina retribucións e recompensas. Abramo (2003), pola súa vez, vincula a 
desigualdade aos estereotipos existentes sobre os homes e as mulleres no traballo, os 
cales considera que constitúen un factor importante na persistencia e reprodución das 
distintas formas de discriminación que afectan ás mulleres en América Latina.

Estes fenómenos discriminatorios das mulleres nos mercados de traballo intensifícanse 
debido ás prácticas do traballo non estándar, maioritario entre as traballadoras. Atkinson 
(2016) define este tipo de emprego como aquelas actividades laborais a tempo parcial 
ou con contratos de duración determinada, traballo estacional, teleemprego, traballo 
familiar e autoemprego; o que se coñece como traballo precario de acordo con Rod-
gers e Rodgers (1989), Marshall (1990), Rubio Campos (2010), Guadarrama e Silva 
(2012) e Benencia, Herrera e Levine (2012). As características que o definen son as 
seguintes: salarios baixos; diminución drástica das prestacións sociais; condicións de 
traballo inseguras e insalubres; inestabilidade crecente; escasas oportunidades de de-
senvolvemento profesional; xornadas laborais longas; emprego temporal; baixo grao 
de afiliación sindical; subcontratación, ausencia de formalización das relacións laborais 
e falta de posibilidade de acceder aos sistemas de saúde.

Segundo González Hernández e González Carrillo (2016) existen elementos que 
coadxuvan á reprodución das condicións desvantaxosas e a precariedade familiar, como 
o nivel educativo, a estrutura familiar e o ciclo de vida dos fogares, as condicións laborais 
e o acceso a subsidios. Partindo da importancia da reprodución social da precariedade 
familiar e os antecedentes mencionados por estes autores, tendo en conta a súa relación 
coas condicións laborais, neste traballo pretendemos contestar a seguinte pregunta: 
existen diferenzas no acceso ás prestacións laborais mínimas con base no xénero?

Dolores Guadalupe Álvarez Orozco, José Felipe Ojeda Hidalgo 
e María-Dolores Sánchez-Fernández
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2. Metodoloxía 

A nosa investigación realizouse a partir dun enfoque cuantitativo cun deseño non 
experimental de tipo transversal, subtipo correlacional. O instrumento utilizado foi de 
elaboración propia, con base na literatura, e incluíu unha escala da clase Thurstone 
de cinco puntos. Para este artigo preséntanse os achados relativos á dimensión 1, que 
trata das prestacións laborais mínimas (véxase a Táboa 1), na cal se obtivo un alfa de 
Cronbach de 0,783. Este resultado é axeitado de acordo con Werts, Linn, e Jöreskog 
(1974), que consideran un nivel aceptable equivalente a 0,700.

Táboa 1. Elementos da dimensión 1

Fonte: elaboración propia.

Os datos técnicos da investigación preséntanse na Táboa 2:

Táboa 2. Datos técnicos da investigación

Fonte: elaboración propia.

  Elementos considerados

Salario digno, seguridade social2, aguinaldo, participación 
nas ganancias, contratación formal, respecto da xornada 
laboral, pagamento de horas extraordinarias, programas 
de seguridade e hixiene no traballo, programas de saúde e 
programas de nutrición

Dimensión 1
Prestacións mínimas do traballo

Universo 257 599 traballadores
País de orixe México
Mostra 406 traballadores
Erro da mostra 5%
Nivel de confianza 95%
Método da mostra Aleatorio simple en cada estrato
Recolección de datos Cuestionario aplicado en papel a persoas cunha relación laboral
Técnica estatística Comparación de medias e análise de correlación
Programa estatístico SPSS versión 21.0

2 Neste caso en concreto, afiliación ao Instituto Mexicano do Seguro Social.

O acceso ás prestacións laborais mínimas en Celaya (Guanajuato, México) 
baixo unha perspectiva de xénero
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O obxectivo deste estudo é analizar as diferenzas entre xéneros no acceso ás presta-
cións laborais mínimas do traballo. En concreto, buscamos corroborar as hipóteses 
que figuran na Táboa 3:

Táboa 3. Hipóteses

Fonte: elaboración propia.

3. Resultados

Os datos solicitados das medias do acceso ás prestacións mínimas do traballo non pro-
viñeron dunha mostra normal (véxase a Táboa 4), polo que descarta a Ho12. Obtense 

H1. Existen diferenzas nas medias das Ho1. Non existen diferenzas nas medias
prestacións mínimas con base no xénero das prestacións mínimas con base no xénero
H2. Existe asociación entre o xénero e o Ho2. Non existe asociación entre o xénero e
acceso a un salario digno o acceso a un salario digno
H3. Existe asociación entre o xénero e o  Ho3. Non existe asociación entre o xénero e
acceso á seguridade social o acceso á seguridade social
H4. Existe asociación entre o xénero e o  Ho4. Non existe asociación entre o xénero e
acceso ao aguinaldo o acceso ao aguinaldo
H5. Existe asociación entre o xénero e o  Ho5. Non existe asociación entre o xénero e
acceso á participación nas ganancias o acceso á participación nas ganancias
H6. Existe asociación entre o xénero e o  Ho6. Non existe asociación entre o xénero e
acceso a unha contratación formal o acceso a unha contratación formal
H7. Existe asociación entre o xénero e o  Ho7. Non existe asociación entre o xénero e
respecto da xornada laboral o respecto da xornada laboral
H8. Existe asociación entre o xénero e o  Ho8. Non existe asociación entre o xénero e
acceso ao pagamento de horas extraordinarias o acceso ao pagamento de horas extraordinarias
H9. Existe asociación entre o xénero e o acceso  Ho9. Non existe asociación entre o xénero e o
a programas de seguridade e hixiene no traballo acceso a programas de seguridade e hixiene
 no traballo
H10. Existe asociación entre o xénero e o  Ho10. Non existe asociación entre o xénero e 
acceso a programas de saúde o acceso a programas de saúde
H11. Existe asociación entre o xénero e o  Ho11. Non existe asociación entre o xénero
acceso a programas de saúde e nutrición e o acceso a programas de saúde e nutrición
H12. A mostra non provén dunha  Ho12. A mostra provén dunha distribución
distribución normal normal

Dolores Guadalupe Álvarez Orozco, José Felipe Ojeda Hidalgo 
e María-Dolores Sánchez-Fernández
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un nivel de significancia menor a 0,05 na proba de Kolmogorov-Smirnov, en que se 
usou a corrección de significación de Lilliefors, polo que se traballa con métodos de 
probas non paramétricas.

Táboa 4. Probas de normalidade

Fonte: elaboración propia.

A proba U de Mann-Whitney obtivo un valor de 5228, con p = 0,033 < 0,05 (véxase a 
Táboa 5), o que nos indica que existe unha diferenza entre as medias dos xéneros no 
tocante ao acceso ás prestacións mínimas laborais; por tanto, acéptase a H1.

Táboa 5. Proba U de Mann-Whitney

A variable de agrupación foi o xénero.
Fonte: elaboración propia.

Na Táboa 6 identifícase que o rango medio de acceso ás prestacións mínimas do traballo 
é superior en 19,4 puntos no caso dos homes.

Táboa 6. Avaliación de rangos

Fonte: elaboración propia.

 Xénero Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk
  Estatístico Gl Sig. Estatístico Gl Sig.
 Feminino 0,102 164 0,000 0,963 164 0,000
 Masculino 0,107 233 0,000 0,737 233 0,000

Media das 
prestacións 
mínimas 
do traballo

Estatísticos da proba Prestacións mínimas
U de Mann-Whitney 5228,000
W de Wilcoxon 8969,000
Z -2128
Sig. asintótica (bilateral) 0,033

  Xénero N Rango medio Suma de rangos
 Feminino 86 104,29 8969
Prestacións mínimas Masculino 146 123,69 18 059
 Total 232  

O acceso ás prestacións laborais mínimas en Celaya (Guanajuato, México) 
baixo unha perspectiva de xénero
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Nas táboas 7 e 8 amósanse os datos estatísticos descritivos de acordo co xénero. 

Táboa 7. Datos estatísticos descritivos por xénero (I)

Fonte: elaboración propia.

Táboa 8. Datos estatísticos descritivos por xénero (II)

Fonte: elaboración propia.

Nas táboas que acabamos de presentar pode apreciarse un comportamento similar entre 
os xéneros. Así mesmo, cómpre destacarmos unha mesma falta de acceso aos progra-
mas de saúde e nutrición entre homes e mulleres. No tocante ás medias do pagamento 
de horas extraordinarias e da participación nas ganancias, como queda de relevo son 

  Salario   Participación
  social   nas ganancias 
       Válidos 164 164 164 164 160
       Perdidos 0 0 0 0 4
Feminino Media 3,61 3,99 3,99 2,93 3,45
 Mediana 4,00 5,00 4,00 3,00 4,00
 Moda 4 5 4 1 5
       Válidos 233 233 231 232 233
             Perdidos 0 0 2 1 0
Masculino Media 3,64 4,07 3,86 3,29 3,76
 Mediana 4,00 5,00 4,00 4,00 5,00
 Moda 4 5 4 5 5

N

N

   Seguridade  
   e hixiene
    Válidos 102 102 164 164
       Perdidos 62 62 0 0
Feminino Media — 1,93 1,72 2,93
 Mediana — 1,00 1,00 3,00
 Moda — 1 1 1
    Válidos 174 173 231 232
       Perdidos 59 60 2 1
Masculino Media — 2,38 2,02 3,29
 Mediana — 1,00 1,00 4,00
 Moda — 1 1 5

N

N
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prestacións de cualificación baixa por parte das mulleres. A cualificación máis alta 
estivo representada polo acceso dos homes á seguridade social, cunha media de 4,07.

Tamén incluímos unha análise comparativa das medias de acceso ás prestacións laborais 
mínimas por sector económico (véxase a Táboa 9). Como pode observarse, o sector 
terciario é aquel en que se dan índices máis baixos de acceso ás prestacións laborais 
mínimas.

Táboa 9. Análise por sector económico (estatísticos)

Existen varias modas. Móstrase o menor dos valores.
Fonte: elaboración propia.

Co fin de comprobar o nivel de correlación entre a variable xénero e cada un dos 
elementos que integran as prestacións laborais mínimas empregamos o coeficiente 
de correlación biserial por rangos (rrb), xa que se trata dunha variable nominal e outra 
variable ordinal. De acordo con Palmer Pol, Jiménez López e Montaño Moreno (2000), 
unha vez dicotomizada a variable ordinal cómpre aplicar o coeficiente de correlación de 
Spearman (véxanse as táboas 10 a 16). Os resultados interprétanse da seguinte maneira: 
-1, correlación negativa perfecta; 0, ausencia de correlación; e +1, correlación positiva 
perfecta (Sampieri, Fernández e Baptista, 2010, p. 333).

Media PMT
 Válidos 10
 Perdidos 0
Primario Media 3,5156
 Mediana 3,4778
 Moda 4,90
 Válidos 152
 Perdidos 0
Secundario Media 3,7081
 Mediana 3,8000
 Moda 4,50
 Válidos 241
 Perdidos 0
Terciario Media 3,2665
 Mediana 3,3750
 Moda 3,00

N

N

N
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Táboa 10. Correlacións (I)

* A correlación é significativa ao nivel 0,05 (bilateral). ** A correlación é significativa ao nivel 0,01 
(bilateral).
Fonte: elaboración propia.

     Seguridade 
     social 
  Coeficiente de  
  correlación 
  Sig. (bilateral)  0,448 0,514 0,971
  N 397 397 397 394
  Coeficiente de 
  correlación 
  Sig. (bilateral) 0,448  0,031 0,001
  N 397 406 406 403
   Coeficiente de 
 Seguridade correlación 
 social Sig. (bilateral) 0,514 0,031  0,000
Rho de  N 397 406 406 403
Spearman  Coeficiente de  
  correlación 
  Sig. (bilateral) 0,971 0,001 0,000 
  N 394 403 403 403
  Coeficiente de 
 Participación  correlación
 en ganancias Sig. (bilateral) 0,062 0,000 0,000 0,000
  N 396 405 405 402
  Coeficiente de 
 Contratos  correlación
 formais Sig. (bilateral) 0,419 0,033 0,000 0,000
  N 394 403 403 400
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 1,000 0,038 0,033 -0,002

 0,038 1,000 0,107* 0,171**

 0,033 0,107* 1,000 0,439**

 -0,002 0,171** 0,439** 1,000

 0,094 0,177** 0,458** 0,301**

 -0,041 0,106* 0,326** 0,409**

Aguinaldo

Salario

Xénero

 Xénero Salario Aguinaldo
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Táboa 11. Correlacións (II)

* A correlación é significativa ao nivel 0,05 (bilateral). ** A correlación é significativa ao nivel 0,01 
(bilateral).
Fonte: elaboración propia.

      Respecto Pagamento
     da xornada  de horas
     laboral extra
  Coeficiente de  
  correlación 
  Sig. (bilateral) 0,062 0,419 0,094 0,079
  N 396 394 393 364
  Coeficiente de 
  correlación 
  Sig. (bilateral) 0,000 0,033 0,075 0,087
  N 405 403 402 373
  Coeficiente de
  correlación 
  Sig. (bilateral) 0,000 0,000 0,578 0,136
Rho de  N 405 403 402 373
Spearman  Coeficiente de  
  correlación 
  Sig. (bilateral) 0,000 0,000 0,074 0,001
  N 402 400 399 371
  Coeficiente de 
  correlación 
  Sig. (bilateral)  0,001 0,944 0,001
  N 405 402 401 372
  Coeficiente de  
  correlación 
  Sig. (bilateral) 0,001  0,103 0,000
  N 402 403 399 371
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 Participación Contratos 
 en ganancias formais

 0,094 -0,041 0,085 0,092

 0,177** 0,106* 0,089 0,089

 0,458** 0,326** -0,028 0,077

 0,301** 0,409** 0,089 0,175**

 1,000 0,166** 0,004 0,177**

 0,166** 1,000 0,082 0,215**Contratos  
formais

Participación 
en ganancias

Aguinaldo

Seguridade 
social

Xénero

Salario
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Táboa 12. Correlacións (III parte)

* A correlación é significativa ao nivel 0,05 (bilateral). ** A correlación é significativa ao nivel 0,01 
(bilateral).
Fonte: elaboración propia.

   Programa de Acceso a
   seguridade programas Programa de
   e hixiene de saúde nutrición
  Coeficiente de  
  correlación 
  Sig. (bilateral) 0,000 0,094 0,166
  N 372 276 275
  Coeficiente de  
  correlación 
  Sig. (bilateral) 0,236 0,010 0,001
  N 381 285 284
  Coeficiente de  
  correlación 
Rho de  Sig. (bilateral) 0,000 0,000 0,013
Spearman  N 381 285 284
   Coeficiente de 
  correlación 
  Sig. (bilateral) 0,000 0,005 0,014
  N 378 282 282
  Coeficiente de 
  correlación 
  Sig. (bilateral) 0,000 0,024 0,037
  N 380 284 283
  Coeficiente de 
  correlación 
  Sig. (bilateral) 0,000 0,001 0,017
  N 379 284 283
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Contratos  
formais

Participación 
en ganancias

Aguinaldo

Seguridade 
social

Xénero

Salario

 0,219** 0,101 0,084

 0,061 0,151* 0,189**

 0,340** 0,212** 0,148*

 0,232** 0,168** 0,147*

 0,309** 0,134* 0,124*

 0,193** 0,192** 0,141*



25

Táboa 13. Correlacións (IV parte)

* A correlación é significativa ao nivel 0,05 (bilateral). ** A correlación é significativa ao nivel 0,01 
(bilateral).
Fonte: elaboración propia.

      Seguridade 
     social
  Coeficiente de 
  correlación
  Sig. (bilateral) 0,094 0,075 0,578 0,074
  N 393 402 402 399
   Coeficiente de 
  correlación 
  Sig. (bilateral) 0,079 0,087 0,136 0,001
Rho de  N 364 373 373 371
Spearman  Coeficiente de 
  correlación
  Sig. (bilateral) 0,000 0,236 0,000 0,000
  N 372 381 381 378
  Coeficiente de
  correlación 
  Sig. (bilateral) 0,094 0,010 0,000 0,005
  N 276 285 285 282
  Coeficiente de
  correlación 
  Sig. (bilateral) 0,166 0,001 0,013 0,014
  N 275 284 284 282
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 Xénero Salario Aguinaldo

 0,085 0,089 -0,028 0,089

 0,092 0,089 0,077 0,175**

 0,219** 0,061 0,340** 0,232**

 0,101 0,151* 0,212** 0,168**

 0,084 0,189** 0,148* 0,147*Programa
de nutrición

Acceso a 
programas 
de saúde

Respecto da 
xornada 
laboral

Pagamento 
de horas 
extra

Programa de 
seguridade e 
hixiene
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Táboa 14. Correlacións (V parte)

* A correlación é significativa ao nivel 0,05 (bilateral). ** A correlación é significativa ao nivel 0,01 
(bilateral).
Fonte: elaboración propia.

     Respecto Pagamento
      da xornada de horas
     laboral extra
  Coeficiente de
  correlación 
  Sig. (bilateral) 0,944 0,103  0,000
  N 401 399 402 370
  Coeficiente de 
  correlación 
  Sig. (bilateral) 0,001 0,000 0,000 
Rho de  N 372 371 370 373
Spearman   Coeficiente de 
  correlación 
  Sig. (bilateral) 0,000 0,000 0,158 0,000
  N 380 379 377 361
  Coeficiente de
  correlación 
  Sig. (bilateral) 0,024 0,001 0,058 0,003
  N 284 284 283 257
  Coeficiente de 
 Programa correlación 
 de nutrición Sig. (bilateral) 0,037 0,017 0,009 0,000
  N 283 283 282 256
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Acceso a 
programas 
de saúde

Respecto da 
xornada 
laboral

Pagamento 
de horas 
extra

Programa de 
seguridade e 
hixiene

 Participación Contratos
 en ganancias formais

 0,004 0,082 1,000 0,301**

 0,177** 0,215** 0,301** 1,000

 0,309** 0,193** 0,073 0,219**

 0,134* 0,192** 0,113 0,184**

 0,124* 0,141* 0,155** 0,270**
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Táboa 15. Correlacións (VI parte)

* A correlación é significativa ao nivel 0,05 (bilateral). ** A correlación é significativa ao nivel 0,01 
(bilateral).
Fonte: elaboración propia.

No tocante ás restantes hipóteses, os resultados apoian de xeito concluínte a inexisten-
cia de asociación entre o xénero e o acceso a un salario digno; xa que logo, rexéitase 
a H2 con p > 0,05 cun valor de 0,448, onde a asociación non é significativa (rho de 
Spearman de 0,038). A H3, que vincula o acceso á seguridade social co xénero, tamén 
se rexeita debido a que p = 0,514 e o nivel de correlación non é significativo (rho de 
Spearman de 0,033). No caso da H4, que postula a relación entre o xénero e a percep-
ción de aguinaldo, temos un rho de Spearman de 0,002 e, daquela, asúmese que non 
existe unha asociación significativa entre as variables; a hipótese rexéitase de igual 
forma por p > 0,05, cunha puntuación de 0,971.

   Programa de Acceso a
   seguridade programas 
   e hixiene de saúde 
  Coeficiente de 
  correlación 
  Sig. (bilateral) 0,158 0,058 0,009
  N 377 283 282
  Coeficiente de 
  correlación
  Sig. (bilateral) 0,000 0,003 0,000
  N 361 257 256
  Coeficiente de 
  correlación 
  Sig. (bilateral)  0,000 0,000
  N 381 263 262
  Coeficiente de
  correlación 
  Sig. (bilateral) 0,000  0,000
  N 263 285 283
  Coeficiente de 
  correlación
  Sig. (bilateral) 0,000 0,000 
  N 262 283 284
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Programa
de nutrición

Acceso a 
programas 
de saúde

Respecto da 
xornada 
laboral

Pagamento 
de horas 
extra

Programa de 
seguridade e 
hixiene

Programa de
nutrición

 0,073 0,113 0,155**

 0,219** 0,184** 0,270**

 1,000 0,261** 0,234**

 0,261** 1,000 0,535**

 0,234** 0,535** 1,000

Rho de
Spearman
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Acéptase a Ho5, segundo a cal non existe ligazón entre o xénero e o acceso á par-
ticipación nas ganancias, xa que se atopou que p = 0,062, alén de se determinar un 
valor do rho de Spearman non significativo, de 0,094. Rexéitase tamén a H6, sobre 
a existencia de relación entre o acceso a unha contratación formal e o xénero, ao se 
obter que p = 0,419, cun rho de Spearman de -0,41, polo que non se identifica unha 
asociación significativa. E o mesmo ocorre coa H7, relativa á asociación entre o xénero 
e o respecto da duración da xornada laboral, que se rexeita por presentar un nivel de 
significancia de 0,094 e un rho de Spearman de 0,085.

Pola contra, de conformidade cos resultados debemos aceptar a Ho8, que nega o 
vínculo entre o xénero e o pagamento de horas extraordinarias, con p = 0,079 e un 
rho de Spearman de 0,092. Igualmente cómpre aceptarmos a H9, sobre a existencia 
de relación entre o acceso a programas de seguridade e hixiene e o xénero, pois 
p = 0,0 < 0,05. O nivel de correlación entre o xénero e o acceso a programas de se-
guridade e hixiene é significativo ao nivel 0,01 (bilateral), cun valor de 0,219, e unha 
correlación positiva débil. Canto á H10, que postula a asociación entre o xénero e o 
acceso a programas de saúde, demostrouse que o nivel de correlación é feble, polo 
que o consideramos pouco significativo, cun rho de Spearman de 0,101 e un nivel de 
significancia de 0,094. Para concluír a análise, os resultados mostraron que a H11, que 
vincula o xénero co acceso a programas de nutrición, debe rexeitarse, pois p = 0,166 
e o rho de Spearman é de 0,084.

4. Conclusións

Existe unha perceptible diferenza entre as medias de mulleres e homes con respecto 
ao acceso ás prestacións mínimas laborais do traballo, mais nada leva a concluír que o 
xénero está relacionado con este comportamento. Requírese, por tanto, iniciar outros 
estudos que clarifiquen os factores que motivan tal falta de igualdade. Proponse desde 
aquí encetar novas liñas de investigación que indaguen sobre a orixe dos investimentos, 
os trazos dos sectores económicos e a formalidade ante instancias de fiscalización.

De igual xeito, unha vez que se identificou que no sector terciario o acceso ás presta-
cións mínimas do traballo é máis baixo, suxírese pescudar se este comportamento se 
dá nas actividades de vendas ou nas de servizos, e en que tipo de organizacións é máis 
visible a precariedade nas prestacións.

Dolores Guadalupe Álvarez Orozco, José Felipe Ojeda Hidalgo 
e María-Dolores Sánchez-Fernández

Anuario da Facultade de Ciencias do Traballo 8, 2017, pp. 13-31



29

Por outra banda, acháronse informacións colaterais ao obxectivo desta investigación de 
grande interese. Por exemplo, que o acceso a contratos formais e o acceso á segurida-
de social están correlacionados de maneira significativa (rho de Spearman de 0,326), 
igual que o acceso a contratos formais e ao aguinaldo (rho de Spearman de 0,409), 
á participación nas ganancias (rho de Spearman de 0,166) e ao pagamento de horas 
extraordinarias (rho de Spearman de 0,215); e igual que o acceso a contratos formais e 
o acceso a programas de seguridade e hixiene (rho de Spearman de 0,193) e o acceso a 
programas de saúde (rho de Spearman de 0,192). Con base nestes resultados suxírese 
afondar no impacto da contratación formal como elemento que diminúe a precariedade 
laboral (véxase a Táboa 9).

Outro achado foi a correlación positiva, cun rho de Spearman de 0,301, entre o paga-
mento de horas extra e o respecto da xornada laboral. Aconséllase seguir a investigar 
nesta liña para verificar se só existe unha correlación ou ademais podemos falar dunha 
dependencia que indique causalidade.

Por último, de conformidade cos nosos achados, cómpre poñermos de relevo as diferen-
zas no acceso ás prestacións entre homes e mulleres. As mulleres presentan resultados 
inferiores en relación cos homes en particular no acceso á participación nas ganancias, 
os contratos formais e os programas de seguridade e hixiene. Así mesmo, os resul-
tados mostran que as mulleres contan cunha moda de 1 en catro das dez prestacións 
estudadas, o que quere dicir que non teñen acceso a elas; falamos da participación nas 
ganancias, o pagamento de horas extraordinarias, o acceso a un programa de saúde e 
o acceso a un programa de nutrición. Os homes só teñen unha moda de 1 no caso do 
acceso a programas de saúde e o acceso a programas de nutrición (véxase a Táboa 7).
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Resumo

Neste traballo realizamos un estudo das doenzas causadas pola introdución do amianto no corpo 
humano, con dous obxectivos: por unha banda, aclarar cales son consideradas enfermidades 
profesionais en España, do elenco de enfermidades relacionadas co amianto; e, pola outra, con-
cienciar do perigo que representa para a saúde a exposición ao amianto, dado que as patoloxías 
que produce se manifestan despois dun longo período de latencia.

Palabras chave: amianto, pleura, mesotelioma, enfermidade profesional, risco para a saúde.

Abstract

In this work we conduct a study of the diseases caused by the introduction of asbestos on the 
human body, with two objectives: first, to clarify what are considered occupational diseases 
in Spain, specifically the range of asbestos-related ones; and secondly, to raise awareness of 
the danger that represents health exposure to asbestos, since the diseases manifest after a long 
latency period.

Keywords: Asbestos, Pleura, Mesothelioma, Professional illness, Health risk.
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1. Introdución

Os danos derivados do traballo están definidos no artigo 4.3 da Lei 31/1995, do 8 de 
novembro, de prevención de riscos laborais, como «as doenzas, patoloxías ou lesións 
sufridas con motivo ou ocasión do traballo». Pola súa vez, o artigo 157 do Real decreto 
lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral 
da Seguridade Social, define o concepto de enfermidade profesional como «a contraída 
a consecuencia do traballo executado por conta allea nas actividades que se especifiquen 
no cadro que se aprobe polas 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».

Xa que logo, a enfermidade profesional, en xeral, é consecuencia da acción dun deter-
minado axente nocivo que se atopa no lugar en que os traballadores desenvolven a súa 
actividade. As súas características principais son estas: un comezo lento, un desenvol-
vemento vagaroso e unha manifestación clínica tardeira. Para que unha doenza sexa 
considerada profesional ten que cumprir certas condicións: que se trate dun traballo 
que entrañe risco; que se traballe cun axente nocivo; que sexa unha actividade en que 
haxa exposición ao devandito axente nocivo; que exista unha lesión e que se dea a 
relación de causalidade. A relación de causalidade presúmese por traballar, con certas 
substancias e en certas actividades, pola inclusión de tales substancias nunha listaxe. 

Porén, as enfermidades relacionadas co traballo son aquelas patoloxías que os traballa-
dores contraen con motivo da realización das súas tarefas laborais e que non se reflicten 
no cadro de doenzas profesionais, consideradas enfermidades comúns. Están incluídas 
no concepto de accidente de traballo, de conformidade co establecido no artigo 156 do 
texto refundido da Lei xeral da Seguridade Social, sempre que non estean incluídas 
no artigo 157 e que se probe que a doenza tivo por causa exclusiva a execución do 
traballo (Lorenzo, 2010).

As doenzas profesionais están provistas dunhas condicións favorables de protección 
respecto das doenzas comúns, tanto económicas como asistenciais ou farmacéuticas, 
para os traballadores que as padezan. A asistencia e as prestacións económicas destes 
procesos corren a cargo da mutua correspondente e non do Sistema Nacional de Saúde. 
Ademais poden implicar sancións á empresa no suposto de que esta incumpra as súas 
obrigas en materia de prevención de riscos laborais, ou cando a doenza se produza 
porque non se observasen as medidas xerais ou particulares de seguridade e hixiene 
no traballo, ou as de adecuación persoal a cada traballo (Vicente, 2014).

Enfermidades profesionais relacionadas coa exposición ao amianto

Anuario da Facultade de Ciencias do Traballo 8, 2017, pp. 33-53



36

As doenzas profesionais son atendidas desde tres ámbitos normativos e institucionais 
diferentes: o sistema sanitario, o preventivo e o da Seguridade Social, que vertebra o 
concepto e as implicacións destas enfermidades (Vicente, 2014). Así mesmo, gozan dun 
tratamento xurídico diferenciado no Real decreto 1299/2006, do 10 de novembro, polo 
que se aproba o cadro de enfermidades profesionais no sistema da Seguridade Social 
e se establecen criterios para a súa notificación e rexistro; e un especial tratamento no 
texto refundido da Lei xeral da Seguridade Social. A exposición laboral ao amianto 
conta, para alén disto, cunha norma específica de seguridade e saúde laboral, que é o 
Real decreto 396/2006, do 31 de marzo, polo que se establecen as disposicións mínimas 
de seguridade e saúde aplicables aos traballos con risco de exposición ao amianto.

2. Antecedentes

A palabra «amianto» procede do grego αμɩαντο (amiantos, ‘ sen mancha, sen impureza’), 
que pasa ao latín como amiantus (‘sen mancha’). A palabra «asbestos», en cambio, 
procede do grego άσβεστοϲ (‘indestrutible’), a través do latín asbestos (VV. AA., 1988). 
Ambos os termos designan un conxunto de silicatos fibrosos de orixe mineral, cunha 
composición química variable, que ao se romper ou triturar son susceptibles de liberar 
fibras, proceso que non ocorre no seu estado natural se non se manipulan (Ferrón, 2008). 
As distintas formas do amianto, atendendo á súa forma ou configuración clasifícanse 
en serpentinas (fibras curvadas), cuxo principal axente é o crisótilo ou amianto bran-
co; e anfíbolos (fibras rectas), entre os que se inclúen a amosita ou amianto marrón, a 
crocidolita ou amianto azul, a antofilita ou amianto amarelo, a tremolita e a actinolita 
(Ferrón, 2008; Rodríguez, 2015).

Figura 1. Rocha e fibras microscópicas de amianto

Fonte: Instituto de Seguridade, Saúde e Benestar no Traballo, www.inhst.es.

Fernando Avecilla Porto, María-Asunción López-Arranz e María Feal Fachal

Anuario da Facultade de Ciencias do Traballo 8, 2017, pp. 33-53



37

O amianto máis utilizado na industria é o crisótilo (un 95% da produción), seguido da 
crocidolita e a amosita (Rodríguez, 2015). As causas da praga do uso deste material ao 
longo do século XX resultan doadas de dilucidar: unha boa relación custo-calidade e unhas 
excelentes propiedades que o converten en illante eléctrico, acústico e térmico, cunha 
gran resistencia mecánica á calor, o lume, a fricción, a abrasión, os axentes químicos, os 
microorganismos e a degradación biolóxica (Rodríguez, 2015). Tratábase dun material 
marabilloso, incombustible, incorruptible e inextinguible.

Ao longo da historia da exposición ao amianto nos distintos países do mundo, pódense 
diferenciar tres fases comúns: unha primeira fase de extracción e fabricación de produtos 
(na década de 1930); unha segunda fase de uso industrial (a partir de 1940), en que o 
amianto foi empregado na fabricación de barcos, trens, automóbiles, tecidos, material 
eléctrico, edificios etc.; e unha terceira fase de exposición aos millóns de toneladas de 
amianto colocados na segunda fase, que comezan a avellentar e deteriorarse co uso e o 
mantemento, polo que ten lugar o desprendemento de fibras (Agudo e González, 2001). 
Así, as fontes de exposición ás fibras de amianto son de tres tipos: ocupacionais (no 
lugar de traballo); domésticas (afectan aos familiares expostos ás fibras que chegan á 
casa do traballador na roupa, zapatos, pel, cabelo etc.); e ambientais (pola explotación 
e transformación do amianto) (Fortes e Garza, 2006).

O simple feito de entrar en contacto co amianto non comporta riscos para a saúde, 
mais a situación cambia cando se manipula, de forma que as fibras pasan ao aire e son 
facilmente respirables, alén de que poden adherirse á roupa, aos cabelos, ao calzado 
etc. e isto aumenta o risco de atopalas no aire que se respira. Os efectos negativos do 
amianto na saúde están totalmente comprobados. As fibras de calquera tamaño penetran 
até os pulmóns, onde teñen efectos destrutivos. Aínda que menos importante, outra 
vía de entrada do amianto ao corpo humano é a dixestiva, preferentemente mediante 
a inxestión de fibras de amianto coa auga de consumo, en que se introducen polo seu 
desprendemento das conducións ou pola contaminación ambiental (Agudo e González, 
2001; Fortes e Garza, 2006; Gea-Izquierdo, 2016).
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Figura 2. Pulmón afectado polo amianto

Fonte: The Center to Protect Workers’ Rights, www.cpwr.com.

O motivo polo que non se consegue ter conciencia do perigo real que supón inhalar fibras 
de amianto é que isto non ten consecuencias lesivas inmediatas, como ocorre no caso 
dun accidente (Ferrón, 2008). Entre a primeira exposición e a aparición dunha doenza 
pode darse un intervalo de entre 15-60 anos. Ademais, a expresión da patoloxía pode 
adoptar distintas formas clínicas, que van desde sinais de exposición (placas pleurais) 
a enfermidades incurables ou mortais (asbestose, mesotelioma e cancro pulmonar) 
(VV. AA., 1988).

En España, o amianto importado ao longo do século XX acadou a cantidade de 2,6 
millóns de toneladas repartidas entre tres mil produtos distintos, principalmente fi-
brocemento (77%), illamentos e calorifugacións (4%), empaquetados e cartóns (5%), 
elementos de fricción, recambios e filtros (3%), entre outros (11%). O período de 
máxima utilización do amianto tivo lugar entre 1960-1984. Os expertos estiman que 
en España se producirán entre corenta e cincuenta mil mortes nos próximos vinte anos 
debidas ao amianto (Ferrón, 2008; Cárcoba, Báez e Puche, 2011). Aínda que o amianto 
foi prohibido o 14 de xuño 2002 a raíz da Orde do 7 de decembro de 2001, pola que 
se modifica o anexo I do Real decreto 1406/1989, do 10 de novembro, polo que se 
impoñen limitacións á comercialización e ao uso de certas substancias e preparados 
perigosos, queda moito en construcións e instalacións industriais anteriores a esa data 
(Ferrón, 2008).
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3. Doenzas relacionadas co amianto. Período de latencia e síntomas

Os resultados científicos permítennos afirmar que as enfermidades relacionadas co 
amianto son máis numerosas que as enfermidades profesionais relacionadas co amianto. 
Nas primeiras debemos incluír non só as respiratorias, senón todas aquelas no tocante 
ás cales existe evidencia de que a súa orixe está na exposición ao amianto. Delas, poden 
considerarse benignas as placas pleurais, o engrosamento pleural, os derramos pleurais 
benignos, as atelectasias redondas, a asbestose e a obstrución crónica do fluxo aéreo 
bronquiolar; e malignas o mesotelioma pleural, o mesotelioma peritoneal, o carcinoma 
broncopulmonar e outras neoplasias relacionadas co amianto (Vicente, 2014).

Figura 3. Enfermidades asociadas ao contacto co asbesto

Fonte: Vargas Llamas (2017).

Considéranse doenzas relacionadas co amianto as seguintes alteracións e doenzas 
causadas pola inhalación de fibras de amianto:
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Táboa 1. Doenzas asociadas á exposición ao amianto

Fonte: elaboración propia.

As características fundamentais das enfermidades máis importantes que pode provocar 
a contaminación por amianto son as seguintes:

a) Asbestose
Trátase dunha fibrose pulmonar intersticial en que pode demostrarse que existen fibras 
de asbesto no tecido pulmonar. O nivel de latencia é de 15-25 anos. Maniféstase por 
unha tose seca, persistente e dispnea de esforzo progresiva. É unha doenza irreversible 
progresiva (Ferrón, 2008; Rodríguez, 2015; Boldú e Eguía, 2005).
b) Fibrose de pleura
É a patoloxía pleural máis precoz despois do derramo pleural benigno. Constitúena 
placas localizadas na pleura parietal que poden comezar a observarse aos 15 anos 
da exposición, aínda que son máis comúns a partir dos 20-30 anos, e que resultan 
asintomáticas, mesmo se son extensas. Adoitan ser bilaterais, mais non simétricas, e 
calcifican a miúdo, sobre todo en lesións de longa evolución. Non teñen importancia 
clínica máis que por se tratar de testemuños da exposición ao asbesto, malia que 
convén vixiar os pacientes coa finalidade de detectar outras patoloxías causadas pola 
devandita exposición e que si teñan repercusión sobre a súa saúde (Rodríguez, 2015; 
Boldú e Eguía, 2005).
c) Engrosamento pleural
Trátase dunha fibrose pleural difusa que, a diferenza das placas, afecta á pleura visce-
ral. É unha paquipleurite extensa, colaxenizada, a miúdo bilateral, cun grosor que vai 

 Sistema respiratorio  Sistema gastrointestinal
Asbestose  Mesotelioma peritoneal
Fibrose de pleura  Cancro gástrico e cancro de colon
Engrosamento pleural  Fibrose retroperitoneal
Atelectasias redondas   Larinxe
Derramo pleural benigno  Cancro de larinxe
Adenocarcinoma de pulmón  Sistema cardiovascular
Mesotelioma  Hipertensión pulmonar
 Sistema inmunolóxico  Pel
Depresión inmunolóxica  Cornos cutáneos
Outros cancros: cancro de riles, mama ou ovario
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dun milímetro a un centímetro ou máis. Preséntase con moita menos frecuencia que 
as placas pleurais e, a diferenza destas, cunha afectación funcional moito máis severa, 
dana caracteristicamente zonas respectadas polas placas pleurais (seos costofrénicos). 
Maniféstase após longos períodos de latencia, a consecuencia de exposicións curtas pero 
moi intensas. Pode xurdir a partir dun derramo pleural benigno que evoluciona a fibrose 
(Rodríguez, 2015; Boldú e Eguía, 2005). Con todo, é común que non teña síntomas.
d) Atelectasias redondas ou síndrome de Blesovsky
É o enganche dunha parte do pulmón subxacente a unha superficie pleural afectada 
por un proceso fibrótico. A pleura está invaxinada sobre si mesma, de xeito que atrapa 
o parénquima contiguo e leva os bronquios e vasos que van a esa zona a debuxar unha 
imaxe curvilínea que en radioloxía é coñecida como «cola de cometa». Aparece como 
unha masa en cuña ou redondeada, adxacente á pleura, cun engrosamento pleural 
asociado e unha perda de volume do lóbulo restante. Non dá outros síntomas que os 
asociados ao grao de fibrose pleural de base (Rodríguez, 2015; Boldú e Eguía, 2005).
e) Derramo pleural benigno
É a acumulación de líquido entre as dúas capas da pleura. Polo xeral é unilateral e re-
sulta máis frecuente no lado esquerdo. É a manifestación máis temperá da exposición 
ao amianto, pois pode producirse antes de transcorridos 10 anos desde aquela. Pre-
séntase como unha pleurite aguda, habitualmente unilateral, cun derramo de pequena 
ou moderada extensión, mais que pode durar varios meses. Non ten síntomas. Debe 
facerse un seguimento de 2-3 anos para excluír outras patoloxías (Rodríguez, 2015; 
Boldú e Eguía, 2005).
f) Adenocarcinoma de pulmón
O cancro de pulmón atribuído á inhalación de amianto presenta as mesmas caracte-
rísticas clínicas, radiolóxicas, de localización e distribución histolóxica que o cancro 
doutra etioloxía. O tempo de latencia mínimo é de 10 anos (Rodríguez, 2015; Boldú e 
Eguía, 2005). A probabilidade de sufrir un cancro de pulmón por exposición ao amianto 
aumenta un 50-60% no caso de que se fume. Os síntomas son os mesmos que para 
calquera tipo de cancro de pulmón.
g) Mesotelioma
Trátase dun cancro que pode afectar á pleura, o peritoneo ou o pericardio que está rela-
cionado coa exposición ao amianto, sobre todo aos anfíbolos. O risco de mesotelioma 
é proporcional á densidade do po de amianto, á duración da exposición e ao tempo 
transcorrido desde o primeiro contacto: han de transcorrer máis de 15 anos para que 
se desenvolva a doenza, que pode aparecer até 50 anos despois da exposición (Rodrí-
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guez, 2015; Gea-Izquierdo, 2016). O mesotelioma localizado a miúdo é asintomático, 
mentres que o difuso se manifesta con derramo e dor torácica, alén de dispnea de 
esforzo asociada.
h) Cancro de larinxe
Normalmente, presenta tres localizacións: supraglótica (cordas vocais) e subglótica. Os 
cancros de localización supraglótica, así como os de farinxe, preséntanse habitualmente 
con nódulos metastásicos, mentres que o cancro glótico se presenta con disfonía.

Figura 4. Tempo de latencia das enfermidades relacionadas coa exposición ao asbesto

Fonte: Vargas Llamas (2017).

4. Doenzas profesionais relacionadas coa exposición ao amianto

Como puidemos ver no apartado anterior, as enfermidades relacionadas coa exposición 
ao amianto son moi variadas. No entanto, o elenco redúcese cando nos centramos 
naquelas que se atopan no cadro de enfermidades profesionais actualmente en vigor, 
recollido no xa mencionado Real decreto 1299/2006, do 10 de novembro. A conside-
ración de doenza profesional é un construto legal, é dicir, un obxecto conceptual cun 
fundamento teórico que se desenvolve para solucionar un certo problema, neste caso, 
cunha serie de normas que acoutan a súa condición (Vicente, 2014). No artigo 157 
do texto refundido da Lei xeral da Seguridade Social establécense os seguintes catro 
requisitos para que unha doenza poida ser considerada unha enfermidade profesional:

a) Cómpre que se trate dunha enfermidade diagnosticada que se atope contida na listaxe 
do cadro de enfermidades profesionais en vigor.
b) A doenza debeu contraerse a consecuencia do traballo, é dicir, ten que ser unha 
doenza con que o traballo manteña unha relación causal directa.
c) A doenza debeu contraerse ao se realizaren actividades de risco das que figuran na 
listaxe do cadro vixente de enfermidades profesionais.
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d) Ten que se tratar dunha enfermidade provocada pola acción do axente contaminante 
causal (neste caso, amianto) que no devandito cadro se sinala para cada enfermidade 
profesional.

No tocante á segunda destas condicións, cómpre termos en conta que ás enfermidades 
profesionais se lles aplica o principio xurídico de presunción iuris et de iure, isto é, 
non admiten proba en sentido contrario, así que a relación de causalidade se dá por 
suposta. Os traballadores non teñen que demostrar que a súa doenza está causada polo 
traballo. É suficiente con que se trate dunha enfermidade que estea contida na listaxe 
do cadro de enfermidades profesionais vixentes, a súa actividade profesional faga que 
entren en contacto co axente contaminante causal e ese axente estea presente no medio 
laboral en que desenvolven a súa actividade.

Desde o punto de vista dos traballadores expostos ao amianto e cunha enfermidade 
relacionada con esa exposición, é moi importante que tal doenza sexa diagnosticada 
correctamente e declarada como enfermidade profesional, pois recibirán un subsidio 
menor se a enfermidade que padecen é considerada como común: o 60% da súa base 
laboral do cuarto ao vixésimo día de baixa, sen prestación durante os tres primeiros 
días; a partir do día vixésimo primeiro págase o 75%. Porén, se a doenza está recoñe-
cida como enfermidade profesional, corresponderíalles o 75% desde o primeiro día. 
Ademais, neste último caso os traballadores teñen cuberto o 100% do seu tratamento 
farmacolóxico e médico.

En definitiva, como notamos xa antes, a enfermidade profesional está dotada dunhas 
condicións máis favorables de protección económica que a enfermidade común, á parte 
de que no seu caso a asistencia e as prestacións económicas corren a cargo da mutua 
correspondente, non do Sistema Nacional de Saúde. Así mesmo, co recoñecemento 
de enfermidade profesional, a empresa que incumpra as súas obrigas en materia de 
prevención de riscos laborais pode sufrir sancións administrativas e penais.

No ano 2002, o Ministerio de Sanidade e as comunidades autónomas chegaron a un 
consenso sobre o Programa integral de vixilancia da saúde dos traballadores expostos 
ao amianto (PIVISTEA), e o correspondente Protocolo de vixilancia sanitaria específica, 
coas organizacións empresariais e sindicais, outras administracións e as sociedades 
científicas, cun dobre obxectivo: atinxir unha eficaz vixilancia sanitaria específica e 
facilitar o recoñecemento da enfermidade profesional. En nove comunidades autóno-
mas desenvolveuse un procedemento con éxito, mais en Galicia está case paralizado. 
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O PIVISTEA, para ser implantado, necesita da coordinación do Sistema Nacional de 
Saúde, o sistema de prevención de riscos laborais e a Seguridade Social, alén de ser de 
grande importancia a formación específica en saúde laboral de todos os profesionais 
implicados (García, 2014).

En calquera caso, como consecuencia do deficiente sistema de declaración e recoñe-
cemento de doenzas profesionais existente, no preámbulo do Real decreto 1299/2006, 
do 10 de novembro, sinálase que se decidiu abordar a problemática e que se acordou 
«modificar o sistema de notificación e rexistro, coa finalidade de facer aflorar enfer-
midades ocultas e evitar a infradeclaración de tales enfermidades». Así, no artigo 5 do 
citado real decreto establécese un novo procedemento de notificación e rexistro, que 
introduce o concepto de comunicación de sospeita de enfermidade profesional por parte 
dos facultativos do Sistema Nacional de Saúde (atención primaria e especialidades) e 
dos servizos de prevención de riscos laborais, a través do órgano competente designado 
por cada comunidade autónoma.

5. Cadro de enfermidades profesionais

O cadro de enfermidades profesionais recoñecidas figura no anexo 1 do Real decreto 
1299/2006, do 10 de novembro, mentres que no anexo 2 aparece unha listaxe com-
plementaria de enfermidades de que se sospeita a orixe profesional, e que poderían 
ser engadidas ao cadro de enfermidades profesionais do anexo 1 nun futuro. De feito, 
o Real decreto 1150/2015, do 18 de decembro, modificou o anexo 2 para agregar o 
cancro de larinxe como unha nova enfermidade profesional do anexo 1. Xa que logo, 
este cadro é un documento vivo que se vai actualizando ao longo do tempo, debido 
aos avances nos procesos industriais, pola evolución da técnica, e ás investigacións e o 
progreso no ámbito científico e da medicina. Arestora contén os seis grupos de doenzas 
profesionais que reflectimos na Táboa 2, para os cales se indican tanto o axente ou 
elemento susceptible de provocar as enfermidades que abrangue como as principais 
actividades capaces de producilas, de acordo co establecido na propia definición da 
doenza profesional (Lorenzo, 2010). As doenzas relacionadas co amianto encádranse 
nos grupos 4 e 6, en que se inclúen aquelas que recollemos na Táboa 3:
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Táboa 2. Clasificación das enfermidades profesionais

Fonte: Real decreto 1299/2006, do 10 de novembro.

Táboa 3. Enfermidades profesionais causadas pola inhalación de substancias e axentes non 
comprendidos noutros apartados

Fonte: Instituto de Seguridade, Saúde e Benestar no Traballo, www.inhst.es.

6. Sectores de actividade en que os traballadores están expostos ás fibras de amianto 
de forma máis directa

Os sectores con maior exposición ao amianto son a construción; a industria do automó-
bil; a industria de fabricación e mecanizado de produtos de fibrocemento; a industria de 
fabricación e utilización de xuntas; a industria naval; a industria ferroviaria; a industria 
téxtil; o transporte e o tratamento e a xestión de residuos.

Grupo 1 Enfermidades profesionais causadas por axentes químicos
Grupo 2 Enfermidades profesionais causadas por axentes físicos
Grupo 3 Enfermidades profesionais causadas por axentes biolóxicos
Grupo 4 Enfermidades profesionais causadas pola inhalación de substancias e axentes non 
 comprendidas noutros apartados
Grupo 5 Enfermidades profesionais da pel causadas por substancias e axentes non 
 comprendidas nalgún dos outros apartados
Grupo 6 Enfermidades profesionais causadas por axentes carcinóxenos

  

Grupo 4 Enfermidades profesionais causadas pola inhalación de po de amianto
 Asbestose
 Afeccións fibrosantes da pleura e o pericardio que cursan con restrición 
 respiratoria ou cardíaca provocada por amianto
Grupo 6 Enfermidades profesionais causadas polo amianto como axente canceríxeno
 Neoplasia maligna de bronquio e pulmón
 Mesotelioma
 Mesotelioma de pleura
 Mesotelioma de peritoneo
 Mesotelioma doutras localizacións
 Cancro de larinxe
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A Orde do 7 de decembro de 2001 pola que se modifica o anexo I do Real decreto 
1406/1989, do 10 de novembro, polo que se impoñen limitacións á comercialización 
e ao uso de certas substancias e preparados perigosos, supuxo a prohibición definitiva 
do uso, a produción e a comercialización do amianto desde o 14 de xuño de 2002. Con 
esta prohibición, as fontes de exposición pasaron a clasificarse da seguinte maneira:

a) Laborais
Retirada de amianto (fibrocemento, calorifugacións, amianto proxectado); derrubamento 
e demolición de edificios; reparacións e despezamento (naval, ferroviario, industria do 
automóbil, aeronáutica etc.); escavación e movemento de terras (vertedoiros incon-
trolados); xestión e tratamento de residuos; colocación e mantemento de illamentos 
térmicos e acústicos; mantemento de augas canalizadas (colectores); albanelaría (obras 
de reforma, rehabilitación e mantemento); mantementos (electricistas, fontaneiros, 
carpinteiros, montadores e instaladores) etc.
b) Interiores de edificios
Débese ao emprego de materiais de construción con amianto (utilizáronse até finais 
de 2002), segundo a súa capacidade de liberar fibras ou friabilidade e estado de con-
servación, así como tamén ás intervencións incontroladas de mantemento de materiais 
con amianto.
c) Ambientais exteriores
En áreas urbanas a concentración de amianto no aire pode variar das 0,0001 ás 0,01 
fibras/cm3. A súa orixe está no derrubamento ou a demolición de edificios; a circulación 
de vehículos (freos e embrague); o movemento de terras en escavacións (vertedoiros 
incontrolados de materiais con amianto), a degradación de cubertas de fibrocemento 
instaladas en edificios etc.
d) Domésticas
Polo amianto incorporado a utensilios fabricados antes de 1989, como estufas catalíti-
cas, torradoras, fornos, ferros de pasar, fundas de pasar o ferro, secadores de pelo etc.
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Figura 5. Mapa dos sectores profesionais que empregaron asbesto

Fonte: Vargas Llamas (2017).

Actualmente, os dous tipos de actividade en que os traballadores corren un risco máis 
elevado son as operacións de retirada de amianto na construción e na industria, dunha 
parte; e, da outra, as relativas á reparación e o mantemento de edificios ou instalacións 
industrias, maquinaria, barcos, trens etc. que conteñen amianto.

Figura 6. Lugares do fogar onde se pode encontrar amianto

Fonte: Instituto de Seguridade, Saúde e Benestar no Traballo, www.insht.es.
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Figura 7. Materiais perigosos na estrutura dos buques

Fonte: Acedo (2014).

7. Conclusións

a) O concepto de enfermidade relacionada coa exposición ao amianto é máis amplo 
que o de enfermidade profesional provocada polo amianto. Así, por exemplo, as placas 
pleurais non se contan entre as doenzas profesionais porque non están incluídas na lis-
taxe do cadro de enfermidades profesionais; e no tocante ao cancro gastrointestinal, o 
cancro de ril ou o cancro de ovario, segundo as evidencias científicas poderían incluírse 
entre as enfermidades profesionais relacionadas coa exposición ao amianto, mais de 
momento atópanse entre as doenzas comúns.
b) Na actualidade existe un problema de infradeclaración, co consecuente infrarre-
coñecemento, da orixe laboral das enfermidades profesionais relacionadas co amianto. 
As consecuencias máis salientables disto son, por unha banda, perdas económicas 
en concepto de prestacións que lles corresponderían aos traballadores; e, pola outra, 
que son os servizos de saúde públicos os que se encargan da atención sanitaria destes 
traballadores, en lugar das mutuas das empresas responsables.
c) A infradeclaración das doenzas profesionais débese á lentitude na actualización do 
cadro de enfermidades profesionais (moitas das que o son non están incluídas neste 
cadro) e, sobre todo, á deficiente notificación e rexistro das devanditas enfermidades. 
A incorporación da comunicación de sospeita de enfermidade profesional por parte de 
profesionais médicos do Sistema Nacional de Saúde (de atención primaria e especia-
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lidades) e dos servizos de prevención de riscos laborais das empresas non funciona en 
todas as comunidades autónomas por falta de orzamento, ferramentas e conciencia da 
importancia da súa comunicación ás autoridades sanitarias.
d) As enfermidades profesionais ocultas deben aflorar. Malia non faltaren iniciativas 
estatais como o Programa integral de vixilancia da saúde dos traballadores expostos 
ao amianto (PIVISTEA), así como dalgunhas comunidades autónomas, cos seus sis-
temas de detección propios, é necesaria unha mellor colaboración entre as institucións 
implicadas e unha formación específica en saúde laboral dos profesionais médicos do 
Sistema Nacional de Saúde e do Instituto Nacional da Seguridade Social (que deter-
mina a continxencia).
e) Hoxe en día non parece que exista un nivel seguro de exposición ao amianto. Trátase 
dun axente canceríxeno e non se coñece dose segura, polo que a dose segura é a dose 
cero. En España o valor límite ambiental da exposición diaria (VLA-ED) estableceuse 
en 0,1 fibras/cm³. 
f) En España, a utilización, produción e comercialización do amianto está prohibida 
desde o ano 2002. No entanto, respecto á gran cantidade de amianto colocado con 
anterioridade a esa data, entres outros, nos sectores da construción e industrial, a nor-
mativa só di que se conserve «até a súa eliminación ou fin da súa vida útil». Isto xera 
dúbidas, xa que o material avellenta e se deteriora co paso do tempo, e pasa ao ambiente 
cos traballos de mantemento e desamiantado. Como consecuencia, os traballadores e 
cidadáns están expostos ao amianto.
g) Dada a gran cantidade de amianto colocado, os poderes públicos deberían involu-
crarse e poñer en marcha unha política de desamiantado, empezando cun rexistro de 
todos os edificios públicos e privados que conteñan amianto de acordo coas inspeccións 
realizadas por técnicos competentes cunha formación específica. O informe técnico 
resultante debería acompañar a vida útil do edificio e ser requisito necesario para a 
venda ou o alugamento do ben inmoble.
h) Durante moitos anos, nunha conspiración silenciosa, baixo a directriz de que o im-
portante era a produción e o enriquecemento das empresas, os traballadores estiveron 
expostos ao amianto, descoñecedores do perigo mortal que representaba. Isto, unido a 
un certo temor a declarar o padecemento de enfermidades profesionais nestes tempos 
de precariedade laboral, explica a situación que estamos a vivir arestora.
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Normativa

Real decreto 1150/2015, do 18 de decembro, polo que se modifica o Real decreto 1299/2006, 
do 10 de novembro, polo que se aproba o cadro de enfermidades profesionais no sistema da 
Seguridade Social e se establecen criterios para a súa notificación e rexistro. BOE n.º 303, do 
19 de decembro de 2015.

Real decreto lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei 
xeral da Seguridade Social. BOE n.º 261, do 31 de outubro de 2015.

Real decreto 1299/2006, do 10 de novembro, polo que se aproba o cadro de enfermidades 
profesionais no sistema da Seguridade Social e se establecen criterios para a súa notificación e 
rexistro. BOE n.º 302, do 19 de decembro de 2006.

Real decreto 396/2006, do 31 de marzo, polo que se establecen as disposicións mínimas de 
seguridade e saúde aplicables aos traballos con risco de exposición ao amianto. BOE n.º 86, 
do 11 de abril de 2006.

Orde do 7 de decembro de 2001 pola que se modifica o anexo I do Real decreto 1406/1989, do 
10 de novembro, polo que se impoñen limitacións á comercialización e ao uso de certas subs-
tancias e preparados perigosos. BOE n.º 299, do 14 de decembro de 2001.

Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais. BOE n.º 269, do 10 de no-
vembro de 1995. 

Enfermidades profesionais relacionadas coa exposición ao amianto

Anuario da Facultade de Ciencias do Traballo 8, 2017, pp. 33-53



52

Anexo 1. Cadro de enfermidades profesionais (codificación)

En gris claro márcanse as enfermidades profesionais, mentres que o gris escuro cor-
responde ás actividades que as provocan.

      Enfermidades profesionais e relación das 
      actividades capaces de producilas
      Enfermidades profesionais causadas por 
      inhalación de substancias e axentes non 
      comprendidas noutros apartados
  C    Pos de amianto (asbesto)
   01   Asbestose
      Afeccións fibrosantes da pleura e o pericardio que 
      cursan con restrición respiratoria ou cardíaca 
      provocada por amianto
      Traballos expostos á inhalación de pos de amianto 
      (asbesto), e especialmente:
      Traballos de extracción, manipulación e tratamento 
      de minerais ou rochas amiantíferas
    02 4C0202 Fabricación de tecidos, cartóns e papeis de amianto
      Tratamento preparatorio de fibras de amianto 
      (cardado, fiado, tramado etc.)
      Aplicación de amianto a pistola (chemineas, fondos 
      de automóbiles e vagóns)
      Traballos de illamento térmico na construción naval 
      e de edificios e a súa destrución
      Fabricación de gornicións para freos e embragues, 
      de produtos de fibrocemento, de equipos contra 
      incendios, de filtros e cartón de amianto, de xuntas 
      de amianto e caucho
      Desmantelamento e demolición de instalacións que 
      conteñan amianto
      Carga, descarga e transporte de mercadorías que 
      puidesen conter amianto

Fernando Avecilla Porto, María-Asunción López-Arranz e María Feal Fachal

Anuario da Facultade de Ciencias do Traballo 8, 2017, pp. 33-53

 Grupo Axente Subaxente Actividade Código

4

02

 03 4C0203

 01 4C0201
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 05 4C0205

 06 4C0206

 07 4C0207

 08 4C0208
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      Enfermidades profesionais e relación das 
      actividades capaces de producilas
      Enfermidades profesionais causadas por axentes 
      carcinóxenos
  A    Amianto
   01   Neoplasia maligna de bronquio e pulmón
   02   Mesotelioma
   03   Mesotelioma de pleura
   04   Mesotelioma de peritoneo
   05   Mesotelioma doutras localizacións
   06   Cancro de larinxe
      Industrias en que se utiliza amianto (por exemplo, 
      minas de rochas amiantíferas, industria da produción 
      de amianto, traballos de illamento, traballos de cons-
      trución, construción naval, traballos en garaxes etc.
      Traballos expostos á inhalación de pos de amianto  
      (asbesto), e especialmente:
      Traballos de extracción, manipulación e tratamento 
      de minerais ou rochas amiantíferas
    03 6A0603 Fabricación de tecidos, cartóns e papeis de amianto
      Tratamento preparatorio de fibras de amianto 
      (cardado, fiado, tramado etc.)
      Aplicación de amianto a pistola (chemineas, fondos 
      de automóbiles e vagóns)
      Traballos de illamento térmico na construción naval 
      e de edificios
      Fabricación de gornicións para freos e embragues, de  
      produtos de fibrocemento, de equipos contra incen-
      dios, de filtros e cartón de amianto, de xuntas de  
      amianto e caucho
      Desmantelamento e demolición de instalacións que 
      conteñan amianto
      Limpeza, mantemento e reparación de acumuladores 
       de calor ou outras máquinas que teñan compoñentes 
       de amianto
    10 6A0610 Traballos de reparación de vehículos automóbiles
    11 6A0611 Serrado de fibrocemento
      Traballos que impliquen a eliminación de materiais 
      con amianto
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 02 6A0602
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Resumo
O comercio marítimo é unha actividade indispensable e global nos nosos días. Esta globalización 
do transporte marítimo acentuouse máis se cabe coa aparición dos rexistros abertos e o crecente 
abandeiramento fóra dos armadores, co fin de aproveitar, entre outras vantaxes, a posibilidade de 
abaratar os custos de explotación reducindo os custos da tripulación.
Así mesmo, a circulación de traballadores do mar no ámbito internacional é unha realidade: hoxe 
en día máis de tres cuartas partes dos buques son manexados por tripulacións multiculturais. É por 
iso que resulta imprescindible o desenvolvemento e a posta en marcha de normas e regulacións 
internacionais que procuren uns estándares mínimos en cuestións tan básicas como as condicións 
laborais, a formación e educación dos mariños e a súa cualificación, por razóns evidentes de segu-
ridade e eficiencia.
Con todo, a posta en funcionamento destas normas e regulacións, amais do control do seu cum-
primento, dependen da vontade dos estados que as ratifican, o cal supón, dunha banda, diferenzas 
notables nos niveis de esixencia, e, doutra banda, claras desigualdades nos niveis de calidade da 
formación dos mariños, dependendo da súa nacionalidade.
Neste artigo preténdese analizar en profundidade a lexislación internacional, europea e nacional 
que rexe a libre circulación dos traballadores do mar, co fin de mostrar a complexidade normativa 
deste particular ámbito de traballo. A nosa conclusión é que, a pesar dos esforzos da comunidade 
internacional por implantar unha normativa que facilite tal libre circulación, aínda non se conseguiron 
alcanzar uns niveis de calidade na formación e cualificación dos mariños realmente estandarizados.
Palabras chave: formación, certificación, estandarización, control da calidade.

Abstract
Maritime trade is an indispensable and global activity nowadays. This globalization of the maritime 
transport has deepened even more with the emergence of open registers and increasing flagging 
out of ship owners in order to take advantage of the possibility of bringing down operating costs 
through the reduction of crew costs, amongst other things. 
Likewise, the worldwide free movement of sea workers is a reality: multicultural crews operate more 
than three quarters of vessels crews nowadays. For that reason, the development and implementa-
tion of international rules and regulations that provide minimum standards on basic topics such as 
working conditions, seafarer’s education and training and their qualification, is indispensable for 
evident reasons of maritime safety and efficiency. 
Nevertheless, the implementation of these rules and regulations as well as the control of their ful-
filment depends on the willingness of ratifying countries. This leads, firstly, to notable differences 
in the levels of demand, and secondly, to clear inequalities in the seafarers education and training 
quality levels depending on their nationality. 
In the present article an in-depth analysis of the international, European and national legislation 
applied to the free movement of sea workers is carried out. In addition, we show the complexity of the 
regulation of this particular work setting. All this will lead us to conclude that, in spite of the efforts 
of the international community for implementing a regulation that facilitates the above-mentioned 
free movement of sea workers, standardized levels of quality in seafarers training and qualification 
have not yet been met.
Keywords: Education and training, Certification, Standards, Quality control.
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1. Introdución

O comercio marítimo é unha actividade indispensable e global nos nosos días. Indis-
pensable, por canto no ámbito internacional máis do 90% das mercadorías son trans-
portadas por esta vía; e global, por canto practicamente todos os países do mundo teñen 
intereses nesta actividade. A globalización do transporte marítimo acentuouse máis se 
cabe coa aparición dos rexistros abertos e o crecente abandeiramento fóra dos armado-
res, co fin de aproveitar, entre outras vantaxes, a posibilidade de abaratar os custos de 
explotación reducindo os custos da tripulación. Igualmente, o fenómeno das bandeiras 
de comenencia permitiu aos armadores evitar as restricións sobre a nacionalidade das 
tripulacións impostas nos seus países de orixe (Leong, 2012). Segundo Sampson e 
Bloor (2007), é precisamente a desvinculación no tocante á nacionalidade entre arma-
dores, bandeira e tripulacións o que confire a esta industria o carácter de globalizada. 
Outra importante razón para o crecemento do número de tripulacións internacionais é, 
en opinión de Berg, Stogard e Lappalainen (2013), a mellora da calidade de vida nos 
países industrializados, que trae consigo que determinados tipos de traballos, como a 
navegación, deixen de resultar atractivos para os nacionais.

A circulación internacional de traballadores do mar é unha realidade: hoxe en día máis 
de tres cuartas partes dos buques son operados por tripulacións multiculturais. A maior 
parte destes mariños pertence a países en vías de desenvolvemento e do leste de Europa, 
foron contratados por axencias de embarque simplemente para cubrir unha campaña 
de seis ou oito meses e con toda probabilidade non volverán navegar no mesmo barco 
nin para a mesma compañía navieira. É por iso que resulta imprescindible o desenvol-
vemento e a posta en marcha de normas e regulacións internacionais que procuren uns 
estándares mínimos en cuestións tan básicas como as condicións laborais, a formación 
e educación dos mariños e a súa cualificación. Que os mariños sexan formados e edu-
cados con base en normas e regulacións internacionais non só persegue o fin de atinxir 
a estandarización no nivel de coñecementos e habilidades con que deben contar, senón 
que, ademais, aumenta a seguridade: como ben indican Hickethier e Shen (2010), un 
capitán e uns tripulantes ben formados e experimentados poden previr os accidentes 
marítimos, ao compensaren coas súas prácticas operacionais seguras e efectivas os 
defectos ou os danos do buque.

A Organización Marítima Internacional (en diante, OMI) e a Organización Internacional 
do Traballo (en diante, OIT) son os principais organismos encargados de impulsar as 
normativas de que estamos a falar. Con todo, poñelas en funcionamento e controlar o seu 
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cumprimento dependen da vontade dos estados que as ratifican, o cal supón, por un lado, 
diferenzas notables nos niveis de esixencia, e, polo outro, claras desigualdades nos niveis 
de calidade da formación dos mariños, segundo a súa nacionalidade. Neste artigo busca-
mos analizar en profundidade a lexislación internacional, europea e nacional que rexe a 
libre circulación dos traballadores do mar, co fin de mostrar a complexidade normativa 
deste particular ámbito de traballo, e como, a pesar dos esforzos da comunidade interna-
cional por implantar unha normativa que os facilite, aínda non se conseguiu chegar a uns 
niveis de calidade na formación e cualificación dos mariños realmente estandarizados.

2. Formación da xente de mar

2.1. Normativa sobre formación

A formación é sen ningunha dúbida unha das ferramentas fundamentais da prevención 
de riscos laborais en calquera sector ou actividade. No ámbito marítimo, a formación 
considérase unha área estratéxica, parte do factor humano, e enténdese que as deficiencias 
que presente poden xerar accidentes, como xa se demostrou en máis dunha ocasión. Sendo 
o transporte marítimo unha actividade internacional por natureza, resulta imprescindible, 
por motivos de seguridade global, establecer uns mínimos de formación harmonizados 
para todos os países que participan nela. Neste sentido, a OMI desenvolveu e puxo en 
marcha unha serie de accións encamiñadas a mellorar e axustar a formación de todos os 
mariños, cuxos instrumentos fundamentais son o Convenio sobre normas de formación, 
titulación e garda para a xente de mar (Convenio STCW), aplicable a buques que deban 
cumprir o Convenio internacional para a seguridade da vida humana no mar (Conve-
nio SOLAS), que entrou en vigor por primeira vez en 1978 e que sufriu desde aquela 
diversas emendas; e o Convenio internacional sobre normas de formación, titulación e 
garda para o persoal de buques pesqueiros (Convenio STCW-F), aprobado en 1995, mais 
que entrou en vigor en 2012.

Con relación ao Convenio STCW, as normas que establece son aplicables á xente de 
mar de todos os rangos que preste servizos a bordo de buques mercantes de navegación 
marítima rexistrados baixo o pavillón dun país que sexa parte do Convenio. Consta 
de tres seccións:

a) O corpo do articulado, en que se expoñen as responsabilidades legais que deben 
cumprir as partes.
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b) O anexo, que contén os detalles técnicos sobre como se deben cumprir as respon-
sabilidades legais a que se fai referencia nos artigos, cunha serie de regras dispostas 
en oito capítulos:

– Capítulo I. Disposicións xerais
– Capítulo II. O capitán e a sección da ponte
– Capítulo III. Sección de máquinas
– Capítulo IV. Servizo e persoal de radiocomunicacións
– Capítulo V. Requisitos especiais de formación para o persoal de determinados 
tipos de buque
– Capítulo VI. Funcións de urxencia, seguridade no traballo, atención médica e 
supervivencia
– Capítulo VII. Titulación alternativa
– Capítulo VIII. Gardas

c) O Código de formación, titulación e garda para a xente de mar (en diante, Código 
STCW), que especifica polo miúdo os detalles técnicos contidos no anexo e se divide 
en dúas partes:

– Parte A: normas obrigatorias de formación, titulación e garda
– Parte B: pautas recomendadas (non obrigatorias) sobre formación, titulación e garda

Os cadros que contén a parte A do Código STCW especifican as normas de competencia 
que deben demostrar os aspirantes. O termo refírese aos coñecementos, a comprensión 
e a suficiencia mínimos que a xente de mar debe dominar para obter unha titulación. As 
aptitudes especificadas nas normas de competencia agrúpanse nas sete funcións dife-
rentes que os mariños teñen que realizar e tamén se estruturan de acordo cos niveis de 
responsabilidade esixidos para cada un deles. O criterio que guía a desagregación dos 
labores a bordo en competencias, funcións e niveis de responsabilidade é que os títulos 
se concedan con base nas tarefas específicas que a xente de mar debe desempeñar, en 
lugar de con base na sección do buque (ponte/máquinas) en que traballe. 

A principal característica do Código STCW radica en que o seu contido sufriu sucesivas 
emendas segundo se ían producindo avances na materia. Por este motivo, foi revisado 
de forma substancial en dúas ocasións: a primeira no ano 1995; e a segunda no ano 
2010, a través das coñecidas como emendas de Manila. En palabras de Ballester, De 
la Campa e Castaños (2014), as emendas de Manila introducen normas máis rigorosas 
canto á aptitude física, a aptitude para o servizo e a inxestión de alcol, alén de trazaren 
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novos perfís profesionais cualificados, como o de mariñeiro de primeira de ponte ou 
oficial electrotécnico, e esixir requisitos de formación en seguridade para toda a xente 
do mar. Defínese, de feito, nelas, a categoría de oficial de protección do buque e o que 
deben ser as tarefas de protección asociadas ao posto.

Coas emendas de Manila, os tipos de titulación para os mariñeiros vólvense, ademais, 
máis simples e claros: distínguese, por un lado, o denominado «título de competen-
cia», título expedido e referendado para capitáns, oficiais e radiooperadores, para 
poder desempeñar as funcións correspondentes ao nivel de responsabilidade esixido; 
e, polo outro, o chamado «certificado de suficiencia», expedido aos mariños para estes 
demostraren que reúnen os requisitos precisos respecto da formación, as competencias 
e o período de embarque. Así mesmo, establécese a necesidade de manter un rexistro de 
todos os títulos ou referendos para capitáns e oficiais, tamén para os mariñeiros, e o deber 
de facilitar información sobre tales títulos, de forma que con data do 1 de xaneiro de 2017 
cada un dos países signatarios do Convenio STCW conte con datos sobre tales aspectos.

A este respecto é preciso sinalarmos os esforzos da Comisión Europea por regular a 
través de directivas o nivel mínimo de formación que debe esixírselle ao persoal que 
desenvolve profesións marítimas. Así o fixo xa a Directiva 94/58/CE do Consello, do 
22 de novembro, relativa ao nivel mínimo de formación en profesións marítimas, que 
incorporou á lexislación da UE, por vez primeira, o Convenio STCW. Posteriormente, 
a Directiva 2001/25/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 4 de abril, que a 
substituíu, recolleu a necesidade de acabar coas tripulacións que non cumprisen as 
normas e puxo en marcha unha actuación comunitaria destinada á mellora da formación 
e o ensino, incluída a necesidade de usar unha lingua común nos buques comunitarios, 
formulando niveis mínimos de estudos do persoal clave.

Como resultado dunha serie de cambios introducidos nesta directiva de 2001, apro-
baríase a Directiva 2008/106/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 19 de 
novembro, que a derrogou. No entanto, após se incorporaren as emendas de Manila ao 
Convenio STCW, e ao someterse desde o 1 de xaneiro de 2012 a formación da xente 
de mar a novas regras no ámbito internacional, a Comisión Europea dedicou os seus 
esforzos a redactar a Directiva 2012/35/UE do Parlamento Europeo e do Consello, do 
21 de novembro, pola que se modifica a Directiva 2008/106/CE. Un dos puntos máis 
relevantes desta actualización foi que se integraron as emendas de 2010 ao Convenio 
STCW, tendo en conta que, respecto da aplicación das normas de calidade e os sistemas 
de calidade en materia de formación, debe atenderse ao ditado da Recomendación do 
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Parlamento Europeo e do Consello do 18 de xuño de 2009, sobre o establecemento 
dun marco de referencia europeo de garantía de calidade na educación e a formación 
profesionais, así como as medidas conexas adoptadas polos países membros.

Entre tanto, o noso ordenamento interno regulaba a través do Real decreto 2062/1999, 
do 30 de decembro, o nivel mínimo de formación nas profesións marítimas, e adoptaba 
por aquel entón o Convenio STCW e as emendas do ano 1995. As emendas de Manila 
foron incorporadas no ano 2012 a través da Disposición 7389, publicada no BOE n.º 
133, do 4 de xuño de 2012.

No tocante á formación dos traballadores do sector pesqueiro, o Convenio STCW-F en-
trou en vigor o 29 de setembro de 2012, despois de se alcanzaren as quince ratificacións 
requiridas, un ano antes, coa da República de Palaus. O Convenio STCW-F establece 
a certificación e os requisitos mínimos de formación para patróns e persoal de garda 
na ponte dos buques pesqueiros de navegación marítima de eslora igual ou superior a 
24 m, amais de maquinistas en buques de máis de 750 kW e tripulantes encargados das 
radiocomunicacións. Foi o primeiro intento de establecer uns estándares de formación 
obrigatorios de carácter internacional para os tripulantes das embarcacións de pesca.

A necesidade de establecer un convenio específico para os traballadores do sector 
pesqueiro baséase nos riscos dos traballos asociados:

a) Cada ano prodúcense vinte e catro mil mortes e vinte e catro millóns de accidentes 
non mortais.
b) A pesca supón menos do 1% da ocupación mundial, mais conta co 7% das mortes 
por accidente laboral do mundo.
c) O índice de mortalidade estimado é de oitenta mortes por cada cen mil individuos 
ao ano. Resulta setenta e nove veces máis alto que a media mundial.
d) O índice de accidentes laborais relaciónase co nivel de formación dos traballadores.

Unha das grandes debilidades deste convenio é que, como diciamos, só se aplica aos 
barcos pesqueiros de máis de 24 m de eslora, pois dos aproximadamente quince millóns 
de traballadores empregados a bordo de buques de pesca, o 98% deles traballa en 
buques de menos de 24 m de eslora; de feito, a maioría da frota mundial está formada 
por embarcacións que operan de forma artesanal. Aos tripulantes das embarcacións de 
pesca de menos de 24 m de eslora aplicaráselles a guía para a formación e certificación 
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de pescadores de 1985, revisada en 2001 pola Organización das Nacións Unidas para 
a Pesca e a Agricultura (FAO), a OIT e a OMI (OMI, 2003).

O Convenio STCW-F é máis curto que o STCW: consta de quince artigos e un anexo 
que contén as regulacións técnicas en catro capítulos: 

a) Capítulo I: provisións xerais
b) Capítulo II: certificación de patróns, oficiais, mecánicos navais e radiooperadores
c) Capítulo III: formación básica de seguridade para todo o persoal das embarcacións 
de pesca
d) Capítulo IV: garda

España adheriuse ao STCW-F a través da Disposición 3748, publicada no BOE n.º 65, 
do 16 de marzo de 2012.

De por parte, ao entrar en vigor o Convenio sobre o traballo marítimo de 2006 (MLC 
2006), da OIT, o 20 de agosto de 2013, deben aplicarse as súas disposicións referidas 
ás condicións de vida e traballo no mar. No tocante á formación dos mariños, o MLC 
2006 sinala na súa regra 1.3 que resulta obrigatorio que os mariños teñan a formación 
suficiente e dispoñan do correspondente certificado acreditativo das súas competencias 
profesionais. Para tal fin, considérase que se reúnen os requisitos se a formación e os 
certificados foron obtidos de acordo cos instrumentos de carácter internacional que 
adoptase a OMI.

Porén, tal como indican De la Campa e Louro (2015) parece que estes estándares de 
formación e competencia non son de todo efectivos, xa que existen grandes variacións 
entre países, quizais debido a que cada administración que ratificou o convenio ten 
liberdade para decidir como debe ser interpretado e adaptado á lexislación nacional 
(Bergquist, 2008). A este respecto, un estudo de Berg, Stogard e Lappalainen (2013) 
indica que a duración dos estudos académicos para obter o título profesional de oficial 
en diversos países provedores de mariños oscila entre o ano e medio de China até os 
cinco anos de Holanda.

Cómpre notarmos, para alén disto, que o Convenio STCW contén escasas especificacións 
sobre o profesorado e as necesidades de equipamento tecnolóxico nos centros de estudos, 
aspectos que resultan determinantes no éxito ou o fracaso dos programas educativos 
(Ziarati, Demirel, Lahiry e Ziarati, 2011). É daquela imprescindible que todos os centros 
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de formación e todas as organizacións vinculadas ao ámbito marítimo xunten esforzos 
e establezan uns estándares de docencia, habilidades, instrución e supervisión, ademais 
de programas detallados para atinxilos. Igualmente, a avaliación da competencia é unha 
ferramenta de grande utilidade para evidenciar que a devandita competencia foi adquirida 
de maneira apropiada (Emad e Roth, 2008).

Por último, as institucións de formación marítima deberán cooperar coa industria marí-
tima para asegurarse de que a formación cumpre coas demandas deste sector e é capaz 
de adaptarse aos seus continuos cambios, tecnolóxicos ou doutro tipo (Hair, 2009).

2.2. Niveis de formación

2.2.1. Formación académica

Para obter as titulacións profesionais que permiten exercer a bordo é necesario, en 
particular nos campos operacional e de xestión, posuír unha formación académica 
de base. O nivel desta formación queda a criterio de cada estado, a condición de que 
se cumpran os mínimos dispostos nos convenios STCW e STCW-F. En España, en 
concreto, distínguense tres niveis: básico, medio e superior.

a) Formación académica básica
O Convenio STWC establece, con relación ás funcións de emerxencia, seguridade no traballo, 
protección, atención médica e supervivencia, que toda a xente de mar estará familiarizada coa 
seguridade e recibirá unha formación ou instrución básica conforme o prescrito na sección  
A-VIN/1 do Convenio STWC-F, á parte de satisfacer as normas de competencia espe-
cificadas na devandita sección. Estes requisitos mínimos de familiarización, formación 
e instrución básica en seguridade conforman o denominado «certificado de formación 
básica», que é requisito necesario para obter os títulos de mariñeiro de ponte, mariñeiro 
de máquinas, mariñeiro pescador, patrón portuario, patrón costeiro polivalente e, por 
último, patrón local de pesca.
b) Formación de grao medio
Correspóndese con aquela impartida nos ciclos de formación profesional de grao medio: 
patrón de litoral e mecánico naval.
c) Formación de grao superior
Trátase daquela formación impartida, dun lado, nos ciclos superiores de formación 
profesional: patrón de altura e mecánico naval maior; e, do outro, no ensino universi-
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tario: piloto da mariña mercante, capitán da mariña mercante, oficial de máquinas da 
mariña mercante, xefe de máquinas e oficial radioelectrónico.

Cómpre sinalarmos aquí que o crecente abandeiramento en rexistros abertos e ban-
deiras de comenencia ten como resultado que moitas axencias de embarque recorran, 
con base na demanda dos operadores dos buques, á contratación de gran parte das súas 
tripulacións en países en vías de desenvolvemento que previamente carecían desta tra-
dición marítima. Isto forzou a implantar neles programas de formación e certificación, 
aínda sen os recursos de persoal e económicos que puidesen garantir a súa calidade; 
de feito, algúns deles atópanse desbordados pola imposibilidade de ofrecer á vez unha 
gran cantidade de mariños e unha gran calidade na formación e certificación destes 
(Bloor, Sampson e Gekara, 2014).

As diferenzas en termos de desenvolvemento económico reflíctense nas diferenzas 
de recursos nas institucións de educación e formación marítima; falamos da falta de 
infraestruturas básicas tales como as telecomunicacións ou a subministración eléctrica, 
deficiencias evidentes nos edificios, limitacións na adquisición de equipos, falta de 
investimento no persoal de formación e de administración etc. Por outra banda, aínda 
que os custos desta formación académica son asumidos, na súa totalidade ou en parte, 
por algúns estados, na maioría dos países en vías de desenvolvemento deben ser entei-
ramente sufragados polo futuro mariño e a súa familia, que atenderán prioritariamente 
ao custo sobre a calidade da formación (Bloor, 2012).

2.2.2. Formación inicial a bordo

A formación dos mariños non se limita aos mínimos teóricos esixidos nos centros de 
formación, xa que a expedición dos títulos profesionais da mariña mercante e de pesca 
nos niveis operacional e de xestión está suxeita á realización dun período de prácticas a 
bordo unha vez obtida a titulación académico-teórica correspondente. A dispoñibilida-
de de oficiais novos, tal como indica Leong (2012), depende, entre outras cousas, das 
oportunidades do alumnado de completar o devandito período de formación a bordo, 
e isto, á súa vez, depende das prazas deste tipo que os operadores marítimos ofrezan. 

No caso de España trátase dun punto moi delicado, porque arestora non existe ningu-
nha normativa que obrigue as navieiras españolas a enrolar alumnos, e moitas delas 
non ofrecen este tipo de prazas alegando que a formación lles supón un elevado custo 
económico.
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Formarse a bordo dun buque, a diferenza de aprender na aula, permite comprender 
de primeira man a organización e as funcións dos diferentes departamentos a bordo e 
o traballo que levan a cabo, poñer en práctica as habilidades técnicas necesarias para 
operar o buque de forma eficiente e experimentar os principios do mando, o liderado, 
o traballo en equipo e as relacións interculturais. O buque como lugar de traballo 
é, segundo diversos autores, o mellor lugar para aprender, xa que o alumnado ten a 
oportunidade de interactuar con equipos e situacións reais. Neste tipo de formación os 
aprendices pasan horas e días observando os oficiais e outros membros da tripulación 
no seu traballo, efectúan tarefas básicas e, a medida que van gañando experiencia e 
habilidades, encoméndanselles tarefas de maior dificultade e a realización de procesos 
complexos (Ballester, De la Campa e Castaños, 2014).

De acordo co Real decreto 973/2009, do 12 de xuño, polo que se regulan as titulacións 
profesionais da mariña mercante, e o Real decreto 36/2014, do 24 de xaneiro, polo que 
se regulan os títulos profesionais do sector pesqueiro, a realización destas prácticas 
profesionais está suxeita á seguinte serie de requisitos:

a) Os alumnos deben estar en posesión do certificado de formación básica.
b) Os alumnos contarán como parte da dotación do buque, pero non formarán parte da 
tripulación mínima de seguridade.
c) Os alumnos en prácticas para a obtención de títulos profesionais da mariña mercante 
estarán baixo a supervisión do capitán, patrón, xefe de máquinas ou dos oficiais do 
servizo correspondente, e poderán asistilos na realización das gardas de navegación, 
na cámara de máquinas e na estación radioelectrónica.
d) Os alumnos en prácticas para a obtención de títulos profesionais de pesca poderán 
embarcar como mariñeiros, e nese caso formarán parte da tripulación para todos os 
efectos.

A condición de alumno no sector da pesca, ou naqueles títulos profesionais que requiren 
un título académico de formación profesional, alcánzase unha vez superadas todas as 
materias académicas do ciclo formativo correspondente. Pola súa vez, a condición de 
alumno no sector mariña mercante alcánzase ao superar unha serie de materias fixadas 
polo centro de formación e aprobadas pola Dirección Xeral da Mariña Mercante.

Finalmente, para a obtención de títulos vinculados á mariña mercante os alumnos 
deberán acreditar o seu período de prácticas mediante o libro de rexistro que terán que 
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levar a bordo e cubrir segundo as regras II/1 e III/1 do Convenio STCW. Os alumnos 
en prácticas para a obtención de títulos vinculados á pesca acreditarán o embarque 
mediante a presentación da seguinte documentación:

a) Anexo IV do Real decreto 36/2014: lista de buques en que prestou servizo.
b) Anexo V do Real decreto 36/2014, para cada un dos buques en que prestou servizo, 
asinado polo capitán ou polo representante da empresa navieira.
c) Fotocopia compulsada do caderno marítimo que inclúa os asentos de embarque e 
desembarque.

2.2.3. Formación marítima de especialidade

A formación marítima de especialidade comprende os requisitos especiais de formación 
para o persoal embarcado en determinados tipos de buques, tales como os buques pe-
troleiros, os buques quimiqueiros, os buques de transporte de gas licuado ou os buques 
de pasaxe. O obxecto destes cursos de especialidade, que o Convenio STCW botou a 
andar, é completar ou perfeccionar a aprendizaxe dos profesionais en determinados temas 
relativos á seguridade ou habilitalos para exercer funcións concretas en buques civís. A 
súa posta en marcha deu lugar ao aumento do número de certificados que se lles requiren 
aos mariños para seren enrolados.

A maioría desta formación está baseada en cursos que se efectúan en institucións ho-
mologadas para o efecto, o que implica que os custos deben ser, na maioría dos países, 
afrontados polos propios mariños. É difícil que as compañías navieiras contraten mariños 
sen a formación mínima necesaria ou llela provean. Así mesmo, a necesidade de obter 
estes certificados de especialidade xera, tal e como sinalan Obando-Rojas et al. (2004), 
certa confusión nos mariños, xa que moitas veces carecen de información oficial sobre 
os certificados que necesitan posuír ou as institucións que están autorizadas a ofrecelos.

No caso de España, para facerse con estes certificados requírese completar unha forma-
ción que se realiza en centros homologados pola Dirección Xeral da Mariña Mercante. 
Os certificados de especialidade, de acordo co disposto polo Ministerio de Fomento na 
Orde FOM/2296/2002, son os seguintes:

a) Avanzado en loita contra incendios
b) Embarcacións de supervivencia e botes de rescate (non rápidos)
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c) Botes de rescate rápidos
d) Operador xeral do sistema mundial de socorro e seguridade marítima (SMSSM)
e) Operador restrinxido do sistema mundial de socorro e seguridade marítima
f) Familiarización en buques tanque
g) Buques petroleiros
h) Buques gaseiros
i) Buques quimiqueiros
j) Básico de buques de pasaxe
k) Buques de carga rodada (ro-ro) de pasaxe e buques de pasaxe distintos a buques ro-ro
l) Radar de punteo automático (ARPA)
m) Certificado de especialidade de formación básica en protección marítima

O Real decreto 258/1999, do 12 de febreiro, pola súa parte, regulou os requisitos para 
a expedición do certificado de formación sanitaria específica inicial, e formación sa-
nitaria avanzada. Finalmente, a Resolución do 5 de xuño de 2008, da Dirección Xeral 
da Mariña Mercante, creou o certificado de especialidade de oficial de protección do 
buque e oficial da compañía para a protección marítima.

2.2.4. Formación continuada

Dado que o sector do transporte marítimo está suxeito a constantes cambios lexislativos 
e avances tecnolóxicos, alén de á aparición de novas formas de organización e xestión 
do traballo, a formación teórico-práctica dos mariños non acaba unha vez obtida a súa 
primeira titulación, senón que cómpre que continúe ao longo de toda a súa vida pro-
fesional, para garantir que manteñen os seus coñecementos actualizados. A formación 
continuada pode obterse tanto en terra como a bordo: en terra, a través dos diversos 
cursos de actualización; e a bordo a través da formación a distancia (e-learning) e por 
medio da transmisión de coñecementos e experiencias entre os tripulantes. 

Algúns dos cursos de formación continuada que están a ser hoxe ofertados aos mariños 
en España teñen as seguintes denominacións: Xestión Integral da Ponte, Xestión Inte-
gral dos Espazos de Máquinas, Código de Xestión da Seguridade, Técnico Básico en 
Prevención de Riscos Laborais, Compensador de Agullas Náuticas, Electrónica Básica 
para o Mar, Instalacións Eléctricas a Bordo, Instalacións Frigoríficas, Soldadura de 
Arco Manual Básico e Frigorista Naval.
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3. Requisitos para embarcar

3.1. Expedición de tarxetas profesionais e certificados de especialidade

O certificado de competencia é o documento chave que serve para testemuñar a 
cualificación dos mariños. O documento, expedido polo estado de formación acadé-
mica, establece o seu rango e facúltaos para seren enrolados en buques coa bandeira 
do devandito estado. En España, os requisitos de calidade no tocante á formación, a 
expedición e a revalidación de tarxetas profesionais, así como o recoñecemento de 
títulos profesionais estranxeiros, establécense tanto no Real decreto 973/2009, do 12 
de xuño, polo que se regulan as titulacións profesionais da mariña mercante, como no 
Real decreto 36/2014, do 24 de xaneiro, polo que se regulan os títulos profesionais do 
sector pesqueiro.

A tarxeta profesional de mariña mercante defínese no Real decreto 973/2009 como «o 
documento expedido polo Ministerio de Fomento, a través da Dirección Xeral da Mariña 
Mercante, que acredita que o seu titular está en posesión do correspondente referendo 
exixido polas disposicións do Convenio STCW e que faculta o seu titular para prestar 
servizo a bordo dos buques mercantes de arqueo, potencia e medios de propulsión 
determinada, co cargo estipulado e desempeñando as funcións previstas para o nivel 
de responsabilidade especificado». Pola súa vez, de acordo co disposto no Real decreto 
36/2014, o título profesional náutico-pesqueiro é o documento expedido pola comuni-
dade autónoma que faculta para o exercicio da profesión no sector náutico-pesqueiro.

Aínda que nos citados reais decretos se especifican dunha forma máis detallada as 
atribucións e os requisitos para obter, respectivamente, a tarxeta profesional da mariña 
mercante e o título profesional náutico-pesqueiro, basicamente estes últimos consisten 
en posuír o título académico correspondente, realizar o período de navegación estipula-
do, superar as probas de idoneidade, de ser o caso, e ter o recoñecemento médico para 
o embarque en vigor. Así mesmo, establécese que as tarxetas profesionais da mariña 
mercante e os títulos profesionais de pesca que habiliten para o exercicio como capitán 
ou oficial en buques pesqueiros terán unha validez de cinco anos, e poderán revalidarse 
ao finalizar este período. 

Para levar a cabo a devandita revalidación, os posuidores de tarxetas profesionais da 
mariña mercante deberán cumprir as seguintes condicións:
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a) Posuír o certificado médico expedido polo Instituto Social da Mariña en vigor.
b) Demostrar a continuidade da competencia profesional:

– Embarque de cando menos doce meses durante os cinco anos precedentes, ou de 
tres meses durante os últimos seis meses, realizando funcións propias da tarxeta 
profesional que se desexa revalidar.
– Superación dunha proba ou un curso de actualización recoñecido pola Dirección 
Xeral da Mariña Mercante.
– Desempeño de funcións consideradas equivalentes ao período de embarque.

Para a revalidación das tarxetas de radiocomunicacións, os períodos de embarque po-
derán ser substituídos polo exercicio de funcións en estacións de radiocomunicacións 
marítimas situadas en terra.

Canto aos posuidores de títulos profesionais de pesca, para revalidalos as condicións 
son estas:

a) Ter o certificado médico en vigor.
b) Contar cun período de embarque, como patrón ou oficial, de cando menos un ano 
nos últimos cinco anos, ou de tres meses no último ano.
c) Superar unha proba ou un curso cuxo contido será determinado polo Ministerio 
de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente en colaboración coas comunidades 
autónomas.

Por norma xeral, os datos correspondentes aos certificados de especialidade especifícan-
se na tarxeta profesional. Con todo, algúns deles non constan nesta tarxeta: certificados 
sanitarios, certificado do SMSSM e outros certificados non obrigatorios.

Da mesma forma, os certificados de competencia expedidos de acordo cos mínimos 
de formación especial necesarios para navegar en determinados tipos de buques, tales 
como petroleiros, quimiqueiros, gaseiros e buques de pasaxe, terán que ser renovados 
de maneira periódica segundo o especificado no Código STCW. Isto leva aparellada 
a obrigatoriedade por parte dos estados membros de establecer e ofertar cursos de 
renovación e posta ao día. 

Igualmente, co fin de actualizar os coñecementos de capitáns, oficiais e radiooperadores, 
as administracións deberán asegurar que os textos referentes aos cambios normativos 
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nacionais e internacionais relativos á seguridade da vida no mar e a protección dos 
traballadores do mar e do medio ambiente marítimo se poñen á disposición de todos 
os buques autorizados a enarborar o seu pavillón. O Código STCW tamén establece 
obrigas para as compañías marítimas, que terán que asegurarse de que os mariños que 
traballan nos seus buques recibiron a formación de refresco e actualización que require.

A caducidade destes certificados de suficiencia e as normas para revalidalos no noso 
país establécense na Resolución 2957 do Ministerio de Fomento, publicada no BOE 
n.º 65, do 2 de febreiro de 2017.

3.2. O caderno de inscrición marítima

En virtude do Convenio 108 da OIT, sobre os documentos de identidade da xente de 
mar, de 1958, que instaba os gobernos parte a crearen un documento nacional de iden-
tificación dos mariños, naceu en España o caderno de inscrición marítima, cunha dobre 
función: dun lado, é o documento oficial de identidade dos mariños; e, do outro, mantén 
un rexistro dos embarques e desembarques de quen o posúe. Este documento, que só 
é válido para a navegación en buques de bandeira nacional, expídeo a Administración 
marítima cos seguintes requisitos:

a) Ter a nacionalidade española.
b) Estar en posesión da tarxeta profesional da mariña mercante, do título profesional 
náutico-pesqueiro ou do certificado de formación básica.

Posteriormente, a raíz dos atentados de 2001 en Nova York, tivo lugar en Xénova unha 
reunión de consulta sobre a mellora da seguridade na identificación dos mariños (OIT, 
2003), en que se acordou a necesidade de crear un documento de identidade especial para 
os mariños que tivese recoñecemento internacional. Na devandita reunión, a Federación 
Internacional de Navieros recalcou que un documento deste tipo cun formato uniforme 
podería axudar ao recoñecemento e a aceptación de mariños, así como beneficiar aqueles 
empregadores que de forma habitual contratan mariños de diferentes nacionalidades. 

O Convenio 185 da OIT, sobre os documentos de identidade da xente de mar (revi-
sado), de 2003, que entrou en vigor en febreiro de 2005, deu lugar á aparición deste 
documento de identidade, cuxo propósito é mellorar a protección marítima e facilitar 
a circulación internacional de mariños profesionais. Este convenio garda, ademais, 
unha estreita relación coas medidas especiais deseñadas para mellorar a protección 
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marítima adoptadas pola OMI e recollidas no capítulo XI-2 do Convenio SOLAS e o 
Código internacional para a protección dos buques e das instalacións portuarias (ISPS).

O Seaman’s Discharge Book ou Seaman’s Record Book ‒como se coñece no ámbito 
internacional‒ é un documento utilizado para o rexistro continuo do servizo prestado 
polos mariños a bordo, que certifica que os mariños que o posúen cumpren cos requi-
sitos do Convenio STCW. É ademais un documento de identidade dos mariños, xa que 
indica a súa nacionalidade e conta con datos básicos de contacto, así como sobre a súa 
cualificación. Todos os mariños deben levalo consigo ao embarcar, de xeito que tamén 
se converte nun rexistro oficial e legal da súa experiencia no mar. Para iso, o capitán 
do buque asina o documento cada vez que os tripulantes embarcan e desembarcan, co 
fin de certificar a súa experiencia a bordo.

Este documento é moi significativo para a identificar e certificar a experiencia dos 
mariños, pois antes da súa aparición resultaba realmente arduo coñecer a traxectoria 
profesional da xente de mar no nivel internacional. Ademais, os datos mencionados no 
documento poden ser empregados para informar os seus familiares en caso de urxencia. 
De igual forma, xa que o formato do documento é idéntico en todos os países, facilítase 
enormemente a localización e comprensión dos datos que contén.

Con todo, o Goberno español decidiu conservar o antigo caderno de inscrición marí-
tima, cuxa utilidade se limita ao enrolamento en buques de bandeira española, e crear 
un novo caderno marítimo DIM (documento de identidade do mariño) que será usado 
en exclusiva para a navegación exterior ou extranacional. Os requisitos para obter este 
documento internacional son os seguintes:

a) Ter a nacionalidade española. 
b) Estar en posesión da tarxeta profesional da mariña mercante, do título profesional 
náutico-pesqueiro, do certificado de formación básica ou do certificado de mariñeiro 
pescador. 
c) Formar parte da tripulación de: 

–  buques mercantes de bandeira española ou estranxeira que realicen navegación 
exterior ou extranacional;
– buques pesqueiros de bandeira española ou estranxeira que pesquen en augas 
internacionais;
–  ou buques de transporte marítimo de cabotaxe que escalen en portos doutros estados.

d) Non posuír nin solicitar o caderno marítimo DIM noutro estado.
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3.3. Recoñecemento médico de embarque marítimo

A sección a I/9 do Código STCW establece os estándares mínimos de saúde médica e 
física dos mariños, así como o concernente á realización de exames médicos e a expedi-
ción dos certificados pertinentes. Pola súa vez, o MLC 2006, no seu artigo 4.4, establece 
que toda a xente de mar ten dereito á protección da súa saúde e á atención médica; e, de 
forma máis detallada, a regra 1.2 detalla os requisitos para a expedición de certificados 
médicos á xente de mar. En España, é o Real decreto 1696/2007, do 14 de decembro, 
o que regula os requisitos para levar a cabo os recoñecementos médicos de embarque 
marítimo e expedir os certificados correspondentes. A realización do recoñecemento 
médico está supeditada á posesión do caderno marítimo e o certificado do curso de 
formación básica de seguridade.

Neste real decreto establécese a existencia destes dous tipos de recoñecemento médico:

a) Recoñecemento médico inicial: recoñecemento médico que se practica ao interesado 
por vez primeira ou cando transcorresen máis de cinco anos desde a data do último 
recoñecemento médico de embarque marítimo.
b) Recoñecemento médico periódico: recoñecementos médicos de aptitude preceptivos 
e previos ao embarque marítimo.

Estes recoñecementos teñen como obxectivo garantir que as condicións psicofísicas 
da persoa solicitante son compatibles coas características do posto de traballo e non 
supoñen perigo nin para a saúde e seguridade do individuo nin para a do resto da 
tripulación, así como tampouco poñen en risco a navegación marítima. Entenderanse 
realizados, así mesmo, en cumprimento do disposto no artigo 22 da Lei 31/1995, do 8 
de novembro, de prevención de riscos laborais e as súas normas de desenvolvemento, 
sen prexuízo de cantas outras obrigas competan ao empresario.

O Real decreto 1696/2007 será de aplicación a todos os cidadáns españois ou doutra 
nacionalidade que desexen exercer unha actividade profesional a bordo dun buque de 
bandeira española e reúnan as condicións legais para traballaren enrolados nel. O Ins-
tituto Social da Mariña será o organismo competente para a organización, a realización 
e o control dos recoñecementos médicos que regula, que terán carácter gratuíto e serán 
efectuados polos facultativos adscritos ao Servizo de Sanidade Marítima.
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4. Circulación internacional de mariños: recoñecemento de títulos

Os estándares mínimos de formación e experiencia a bordo marcados polo Convenio 
STCW con relación á adquisición de competencias por parte dos mariños implican 
que os certificados profesionais expedidos por calquera administración con base neles 
deben ser recoñecidos no ámbito internacional. A industria marítima debe aceptar estes 
estándares como universais con independencia do país de formación dos mariños. En 
palabras de Winchester (2005), os certificados profesionais adquiren o rango de pasa-
portes que facilitan a entrada dos mariños ao mercado laboral internacional.

No entanto, para seren enrolados nun buque dun estado diferente ao que expediu o 
certificado de competencia, os mariños deben solicitar unha ratificación ou certificado 
de equivalencia, cuxos requisitos serán establecidos polo estado en cuestión. No tocante 
a isto, un dos principais problemas asociados tanto aos certificados de competencia 
como aos de equivalencia é a falta dun formato común de uso internacional que poida 
facilitar a inspección e o control dos devanditos certificados.

Na Unión Europea (UE), a Directiva 2012/35/UE do Parlamento Europeo e do Con-
sello, do 21 de novembro de 2012, relativa ao nivel mínimo de formación nas profe-
sións marítimas, recolle o procedemento para o recoñecemento de títulos expedidos 
por países alleos á UE. A listaxe de países recoñecidos publícase no Diario Oficial da 
Unión Europea.

Calquera estado membro que desexe recoñecer os títulos de competencia expedidos por 
un terceiro país presentará á Comisión Europea unha solicitude motivada. A Comisión, 
asistida pola Axencia Europea de Seguridade Marítima (EMSA), solicitará os datos 
que figuran no Anexo II da Directiva 2012/35/UE e levará a cabo unha avaliación do 
sistema de titulación e formación dese terceiro país. A decisión sobre o recoñecemento 
será tomada nun prazo de dezaoito meses. Entre tanto, o país solicitante poderá re-
coñecer ao país terceiro de modo unilateral até que se tome a decisión. Doutro lado, 
cando un estado membro considere que un terceiro país recoñecido deixou de cumprir 
os requisitos do Convenio STCW, informará a Comisión Europea, que decidirá sobre 
a retirada do recoñecemento.

En España, tanto o Real decreto 973/2009, do 12 de xuño, polo que se regulan as 
titulacións profesionais da mariña mercante, como o Real decreto 36/2014, do 24 de 
xaneiro, polo que se regulan os títulos profesionais do sector pesqueiro, recollen as 
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normas xerais e específicas sobre o recoñecemento de títulos profesionais expedidos 
tanto por estados membros da UE como por estados alleos por parte da Administración 
española. Particularmente, poderán recoñecerse títulos de competencia e certificados de 
suficiencia expedidos por outros estados, a condición de que sexan parte dos convenios 
STCW ou STCW-F, a capitáns, patróns, oficiais e operadores de radio.

O recoñecemento efectuarase mediante referendo, por solicitude da persoa interesada ou 
da navieira, de conformidade coa regra I/10 do anexo do Convenio STCW e da sección 
A-I/10 do Código STCW. No entanto, o recoñecemento dos títulos de competencia 
que habiliten para exercer de capitán ou primeiro oficial de ponte esixirá a superación 
dunha proba de coñecemento da lexislación marítima ou marítimo-pesqueira española. 
No caso de países alleos á UE, con carácter previo ao recoñecemento, deberá estable-
cerse un acordo de recoñecemento entre o Ministerio de Fomento ou o Ministerio de 
Agricultura e a autoridade competente nesta materia do país terceiro.

Os mariñeiros do Espazo Económico Europeo que dispoñan dun documento válido e 
suficiente, expedido por un estado membro, que os faculte para exercer como mariñei-
ros nun buque de pesca e soliciten a expedición do título de mariñeiro pescador terán 
dereito a el; seralles expedido polas comunidades autónomas, seguindo o procedemento 
que teñan establecido ao respecto.

Neste punto merece especial atención o chamado Catálogo de ocupacións de difícil 
cobertura, a que se alude no artigo 65.1 do Real decreto 557/2011, do 20 de abril, polo 
que se aproba o Regulamento da Lei orgánica 4/2000, do 11 de xaneiro, sobre dereitos 
e liberdades dos estranxeiros en España e a súa integración social. Após a súa reforma 
pola Lei orgánica 2/2009, contén as ocupacións en que os servizos públicos de emprego 
atoparon máis dificultades para xestionar as ofertas de emprego que os empregadores 
lles presentan cando queren cubrir postos de traballo vacantes. A presenza dunha ocu-
pación no catálogo dunha zona xeográfica implica, para o empregador, a posibilidade 
de tramitar a autorización para residir e traballar dirixida a traballadores estranxeiros.

As profesións relacionadas coa mariña mercante, principalmente xefe de máquinas, 
maquinista naval, piloto da mariña mercante e mariñeiro de cuberta aparecen de forma 
reiterada no Catálogo de ocupacións de difícil cobertura.

Por outra banda, a Directiva 2012/35/EU introduce a necesidade de establecer un 
mecanismo para a recollida de información sobre certificados e referendos expedidos 
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aos mariños polos países membros da UE. O organismo encargado de realizar a re-
compilación e análise destes datos é a EMSA. Segundo os datos facilitados por esta 
axencia, 161 419 capitáns e oficiais teñen certificados de competencia expedidos por 
estados membros da UE, mentres que 86 633 capitáns e oficiais teñen certificados 
oficiais expedidos por estados alleos á UE (EMSA, 2016).

Nos gráficos 1, 2, 3 e 4 presentamos, respectivamente, a relación de países da UE 
que expiden máis certificados de competencia para oficiais, aqueles que expiden máis 
ratificacións ou certificados de equivalencia, a relación de países alleos á UE que soli-
citan máis ratificacións, e os países da UE que expiden maior número de certificados 
de competencia para mariñeiros.

Gráfico 1. Países da UE que expiden máis certificados de competencia para oficiais

Fonte: EMSA (2016).
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Gráfico 2. Países da UE que expiden máis ratificacións ou certificados 
de equivalencia para oficiais

Fonte: EMSA (2016).

Gráfico 3. Países alleos á UE que solicitan máis ratificacións ou certificados de equivalencia 
para oficiais

Fonte: EMSA (2016).
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Gráfico 4. Países da UE que expiden máis certificados de competencia para mariñeiros

Fonte: EMSA (2016).

España é o segundo país da UE en expedición de certificados de competencia a mulle-
res (16,67%), por detrás de Francia (17,09%) e por diante de Reino Unido (14,53%).

5. O control da calidade e o cumprimento coa normativa

A pesar dos esforzos continuados dos organismos internacionais por estandarizar e 
regular a educación e a formación dos mariños, aínda existen diferenzas notables nas 
prácticas e os modelos aplicados. Bloor, Sampson Gekara (2014) sosteñen que son 
os propios empregadores os que exercen influencias contraditorias nos provedores 
de educación e formación marítima, ao demandaren unha alta cantidade de mariños 
e, ao tempo, manifestaren a súa insatisfacción coa calidade dos mariños recibidos e 
solicitaren unha regulación e un control máis estritos sobre a formación e certificación.

Estes problemas de falta de estandarización e calidade nos sistemas e procesos de 
formación e certificación, así como as evidentes mostras de fraude na certificación de 
mariños (Obando-Rojas et al., 2004), levaron a OMI a deseñar un sistema dobre de 
control de calidade: por unha banda, teriamos o uso de múltiples instrumentos e órga-
nos reguladores, coñecido como smart regulation; e, pola outra, a obrigatoriedade dos 
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estados de demostrar o seu cumprimento da normativa internacional, coñecida como 
enforced self-regulation (Sampson e Bloor, 2007).

O exemplo máis claro da smart regulation é o control polo estado reitor do porto: logo 
dunha serie de acordos rexionais, os estados asinantes realizan auditorías a bordo dos 
buques estranxeiros que recalan nos seus portos, co fin de comprobar que os devandi-
tos buques cumpren coa normativa internacional, todo iso con base nunhas normas e 
metodoloxías de inspección comúns. Nestas inspeccións, os estados poden comprobar 
que os mariños enrolados nos buques que visitan os seus portos posúen as cualificacións 
necesarias para o posto que ocupan a bordo. Esta verificación efectúase mediante a 
revisión visual dos certificados de competencia, proceso que, porén, presenta diversos 
problemas (Winchester, 2005):

a) Os certificados de competencia non posúen un formato estandarizado, o que dificulta 
a inspección visual.
b) Moitos certificados carecen de marcas de seguridade, o cal impide detectar se son 
fraudulentos.
c) Non existe unha base de datos centralizada sobre a expedición de certificados de 
ámbito internacional, o que facilitaría enormemente a verificación.
d) A formación dos inspectores en cuestións de marcas de seguridade de certificados 
é, nalgúns casos, moi limitada.

Así e todo, cabe sinalarmos as inspeccións polo estado reitor do porto conseguiron 
demostrar a existencia de certificados fraudulentos, algúns deles manipulados polos 
propios mariños, pero noutros casos, moito máis graves, froito dunha sistemática fraude 
administrativa por parte dalgunhas autoridades (Obando-Rojas et al., 2004).

Con relación á enforced self-regulation, podemos destacar o proceso establecido pola 
OMI para configurar a denominada «lista branca». Trátase dun sistema establecido en 
2003 polo que aos estados parte se lles require auditar a calidade da formación dos 
seus centros de educación e formación marítima, e fornecer as evidencias documen-
tais do devandito proceso de auditoría á OMI. Só os mariños formados en institucións 
dos estados parte que figuran na lista branca poderán ter certificados de competencia 
recoñecidos para traballar internacionalmente. A pesar de que a implantación deste sis-
tema levou á clausura dalgunhas institucións de formación marítima que non cumprían 
cos mínimos de calidade establecidos, Bloor, Sampson e Gekara (2014) sosteñen que 
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existen poucas evidencias de que a calidade da formación dos novos mariños mellorase 
grazas á introdución da lista branca; é máis, este sistema, en palabras de Bloor (2012), 
só asegura que os estados parte cumpren cos papeis.

Resulta evidente que os garantes da calidade da educación e a formación marítima 
deben ser, en primeira instancia, os estados que a ofertan. No entanto, algúns destes 
estados atópanse con serias dificultades para realizar e controlar as probas que conducen 
á obtención dos certificados de competencia. Algúns países carecen de persoal cuali-
ficado para levar a cabo estas probas, ou dos recursos económicos necesarios. Outros 
países carecen de recursos en infraestrutura para garantir uns estándares de formación. 
Todo iso resulta, de acordo con Sampson e Bloor (2007), un claro sinal do fallo da 
autorregulación con respecto ao establecemento de niveis de calidade consistentes na 
provisión internacional de educación e formación para os mariños.

No caso de Europa, a Directiva 2008/106/CE introduce un procedemento para avaliar 
o grao de cumprimento do Convenio STCW por parte dos países alleos á UE co fin 
recoñecer os seus certificados. Agora ben, tamén establece a necesidade de verificar os 
niveis de implementación deste convenio por parte dos países membros da UE. A tarefa 
de avaliar tanto aos países alleos á UE como aos países da UE foi asignada á EMSA, 
que realiza inspeccións nos países participantes cada cinco anos. Arestora atópanse 
integrados neste sistema cincuenta países alleos á UE, amais dos vinte e sete da UE. 
Unha auditoría deste tipo adoita ter as seguintes fases:

a) En primeiro lugar, efectúase unha análise detallada das medidas que o estado que 
vai ser avaliado adoptou para cumprir coa súa adhesión ao Convenio STCW.
b) En segundo lugar, acórdase un par de visitas dos inspectores da EMSA: 

– visítanse as partes da administración responsables da posta en marcha e o mante-
mento dos sistemas de educación, formación e certificación marítima;
– e visítanse tamén os centros de educación e formación marítima, co fin de com-
probar a calidade do sistema e os seus procedementos, a súa forma de operar e os 
recursos humanos e técnicos con que contan.

En España, da inspección dos centros de formación ocúpanse o Real decreto 973/2009, 
do 12 de xuño, polo que se regulan as titulacións profesionais da mariña mercante, e o 
Real decreto 36/2014, do 24 de xaneiro, polo que se regulan os títulos profesionais do 
sector pesqueiro. Os puntos que podemos salientar no tocante ás condicións que deben 
cumprir os centros na realización das auditorías son os seguintes:

A regulación da libre circulación dos traballadores do mar

Anuario da Facultade de Ciencias do Traballo 8, 2017, pp. 55-82



80

a) Estar debidamente homologados.
b) Ter establecido un sistema de garantía da calidade.
c) Contar con normas de calidade que abrangan os distintos aspectos do sistema de 
titulación, os cursos e programas de formación, os exames e a súa avaliación, así como 
a cualificación e a experiencia dos formadores e avaliadores.

6. Conclusións

O comercio marítimo é unha actividade global, por canto que practicamente todos 
os países do mundo teñen intereses nela. Esta globalización do transporte marítimo 
acentuouse coa aparición dos rexistros abertos e o crecente abandeiramento fóra dos 
armadores, co fin de aproveitar, entre outras vantaxes, a posibilidade de abaratar os 
custos de explotación reducindo os custos da tripulación. Igualmente, o fenómeno das 
bandeiras de comenencia permitiu aos armadores evitar as restricións sobre a nacionali-
dade das tripulacións impostas nos seus países de orixe, o que deu lugar a un verdadeiro 
mercado de traballo internacional, polo que a circulación de traballadores do mar no 
ámbito internacional é hoxe en día unha realidade. É por iso que se fan imprescindibles 
o desenvolvemento e a posta en marcha de normas e regulacións de aplicación mundial 
que procuren uns estándares mínimos en cuestións tan básicas como as condicións 
laborais, a formación e educación dos mariños e a súa cualificación. 

A OMI e a OIT desenvolveron unha ampla normativa que procura garantir os están-
dares de formación e cualificación dos mariños. En España, a adhesión a estas normas 
internacionais deu lugar a un amplísimo conxunto de regulacións que contemplan 
todos os aspectos relacionados coa formación, a certificación e o enrolamento dos 
mariños españois. 

Non obstante, se nos movemos ao plano internacional, e tendo en conta que a posta en 
funcionamento e o control do cumprimento da normativa emanada da OMI e a OIT 
dependen da vontade dos estados que a ratifican, atopámonos con que non todos os 
países dispoñen das infraestruturas e os medios económicos e persoais necesarios para 
implementar con garantías estas regulacións internacionais. É por iso que se estableceron 
outros mecanismos de control do cumprimento como o control polo estado reitor do 
porto ou a denominada «lista branca».

Estes mecanismos serviron para poñer de manifesto profundas deficiencias nos siste-
mas de formación e certificación de determinados países provedores de mariños, así 
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como para sacar á luz determinadas prácticas fraudulentas con relación á expedición 
de certificados de competencia. Resulta evidente, pois, que aínda que a normativa que 
regula a formación e a certificación de mariños no nivel internacional parece ser máis 
que suficiente, si sería necesario afondar na regulación dos mecanismos de control 
tanto da implementación das devanditas normas como do proceso de certificación.
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Resumo

A finalidade deste traballo é analizarmos como, nos últimos tempos, se foi producindo unha 
regresión nos dereitos sociais recoñecidos aos traballadores en España pola Constitución. Isto 
veuse propiciado polas políticas lexislativas fundadas en que a maior flexibilidade laboral le-
varía á creación, ou cando menos ao mantemento, de postos de traballo. Desta maneira, España 
abandonou os obxectivos de calidade no emprego, o que erosionou importantes elementos de 
estabilidade no seo da relación laboral. En definitiva, a crise económica pola que está a pasar 
España favoreceu que o dereito laboral perdese o seu carácter protector e que se incrementase 
a cifra de persoas desempregadas ou de traballadores pobres. A melloría macroeconómica que 
se produciu ao longo dos anos 2016 e 2017 non conseguiu que os traballadores abandonasen a 
situación de crise, xa que o emprego é de moi baixa calidade, temporal, a tempo parcial e moi 
mal remunerado, polo que poderiamos cualificalo como de traballo precario.

Palabras chave: traballo, dereito flexible, desemprego, traballadores pobres.

Abstract

The aim of this work is to analyse how a regression of workers’ social rights has been taking 
place in Spain. This was encouraged by legislative policies based on the belief that greater 
flexibility at the workplace would lead to the creation or, at least, the maintenance of jobs. Due 
to this, Spain has abandoned the targets of employment quality, which has eroded important 
elements of stability within the labour relationship. In short, the economic crisis that Spain is 
going through has meant that labour law has lost its protective character, with a rising number 
of unemployed and/or working poor. The macroeconomic improvement that occurred throughout 
2016 and 2017 has nonetheless barely made the workers leave the their crisis status out since 
employment keeps being of a very low quality, casual, part time and with very low wages. For 
all that, it could be regarded as we might call precarious work.

Keywords: Labour, Flexible rights, Unemployment, Working poor.
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1. Introdución

A situación de crise económica que aínda está a vivir España provocou unha importante 
regresión nos dereitos sociais dos traballadores, que viron minguados os seus ingresos 
e, ao tempo, os seus dereitos laborais. Malia a mellora dos índices económicos nos 
últimos tempos, será difícil recuperar o perdido. Para analizarmos estas circunstancias, 
partiremos de dúas preguntas que intentaremos responder: a primeira é se, como nos 
fixeron crer, a responsable da crise económica española foi a súa ríxida regulación la-
boral; e a segunda é se, daquela, o retroceso dos dereitos sociais nas últimas reformas 
laborais resulta consecuencia desta rixidez. Podemos adiantar que a nosa resposta a 
ambas as preguntas será unha negativa firme, que xustificaremos a continuación.

A entrada dun país nunha etapa de crise económica non depende dos seus traballadores, 
dos dereitos sociais destes nin da regulación do dereito do traballo (Monereo Pérez e 
Rojas Rivero, 2013), e en moitos casos nin sequera do propio país. As empresas e os 
mercados financeiros, que determinan a realidade económica dos países, non se rexen 
pola normativa laboral. Ben ao contrario, para o caso español, o Real decreto lexisla-
tivo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto 
dos traballadores (ET) (BOE n.º 255, do 24 de outubro de 2015), deixa claro que se 
aplicará «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» (art. 1 do ET). Apunta, xa que logo, 
á diferenza entre quen presta un servizo e quen o organiza, dirixe e é propietario dos 
medios de produción (Agote Eguizábal, Gala Durán e Luque Parra, 2005). Alén disto, 
a globalización e a pertenza á Unión Europea (UE) son dúas realidades que marcan 
o devir económico de España e dos demais estados membros. Podemos dicir, entón, 
que en ningún momento os traballadores e os seus dereitos inflúen por si mesmos na 
evolución dos mercados, senón que será ao revés (López Mourelo e Malo Ocaña, 2015).

Teñamos en conta situación das empresas en España. Máis das dúas terceiras partes 
das empresas con traballadores que desapareceron no período 2008-2016 foron sobre 
todo micropemes (entre 1 e 9 traballadores), seguidas das pequenas empresas (entre 
10 e 49) e as medianas empresas (entre 20 e 199); de acordo cos datos do Consello 
Económico e Social (2016), España perdeu un terzo das súas empresas. Todo isto 
comportou un importante aumento do paro, ao que cómpre sumarlle o motivado por 
que as empresas que se mantiveron, apoiadas nas medidas que dotaron de flexibilidade 
o despedimento, optaron por se desprender de boa parte dos seus cadros de persoal co 
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obxecto de paliar a crise económica e financeira, o que ocasionou un grave impacto na 
demanda interna e a contracción do crédito. As novas empresas que se crearon non son 
suficientes para compensar a saída do mercado de traballo de tanta poboación activa. 
Na actualidade a maioría das empresas españolas son pemes, que resultan as primeiras 
en sufrir calquera crise e en despedir os seus traballadores en situacións de dificultade, 
como pode observarse na seguinte táboa, en que pode apreciarse tamén a diminución 
do número de empresas:

Fonte: elaboración propia con base nos datos do Consello Económico e Social (2016).

A realidade móstranos, por tanto, que a perda de dereitos laborais dos traballadores 
está relacionada con asuntos de orde económica e financeira das empresas, que estas 
buscaron solucionar por medio de axustes nas condicións de traballo dos seus empre-
gados e, en xeral, da flexibilización das relacións laborais, xa iniciada nos anos oitenta 
en España (Ruesga, 2002). Isto é, a regresión de que estamos a falar trae a súa causa 
dunha responsabilidade que nada ten a ver cos traballadores nin coa crise económica, 
senón que foi aproveitada para marxinar unha determinada clase social que vive do 
seu traballo e á cal se lle fixo crer (a) que a saída da crise dependía da mingua dos seus 
dereitos e (b) que a causa do desemprego e da pobreza laboral eran uns custos sociais 
que impedían o crecemento económico español.

2. O traballo durante a crise

Os dereitos sociais en España son recoñecidos na Constitución (CE), aprobada o 27 de 
decembro de 1978 (BOE n.º 311, do 29 de decembro de 1978), que marca o sistema de 
relacións industriais baixo a premisa de que as relacións de traballo son relacións de 
poder, cun elevado impacto social e económico (Guamán Hernández e Illueca Ballester, 
2012). De maneira sintética, estas son as características do bloque de traballo contido 
na CE (Alonso Olea, 2003):

  2008 Peso 2016 Peso % Núm.
TOTAL 1 667 865 100% 1 444 673 100% -13,4 -222 192
Micropemes (1 a 9) 1 465 019 87,8% 1 305 270 90,4% -10,9 -159 749
Pequenas (10 a 49) 172 078 10,3% 115 917 8,0% -32,6 -56 161
Medianas (50 a 199) 24 303 1,5% 18 263 1,3% -24,9 -6040
Grandes (200 ou máis) 6465 0,4% 5223 0,4% -19,2 -1,242
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a) O establecemento do dereito ao traballo e da existencia dun marco regulador das 
relacións laborais, no art. 35:
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.

b) A natureza compensada ou balance das normas que rexen as relacións de traballo. 
De acordo co art. 9.2:
Correspóndelles ós poderes públicos promoveren as condicións para que a liberdade e a igual-
dade do individuo e mais dos grupos en que se integra sexan reais e efectivas; removeren os 
atrancos que impidan ou dificulten a súa plenitude e facilitaren a participación de todos os 
cidadáns na vida política, económica, cultural e social.

c) A integración do conflito de traballo no marco constitucional. De acordo co art. 7, 
«os sindicatos de traballadores e as asociacións empresariais contribúen á defensa e 
promoción dos intereses económicos e sociais que lles son propios»; mentres que o 
art. 28 establece o seguinte:
1. Todos teñen dereito a sindicarse libremente. A lei poderalles pór limitacións ou excepcións 
ó exercicio deste dereito ás forzas ou institutos armados ou ós demais corpos sometidos a 
disciplina militar e regulará as peculiaridades do seu exercicio para os funcionarios públicos. A 
liberdade sindical comprende o dereito a fundar sindicatos e a se afiliar ó da súa elección, así 
como o dereito dos sindicatos a formaren confederacións e a fundaren organizacións sindicais 
internacionais ou a se afiliaren a elas. Ninguén poderá ser obrigado a se afiliar a un sindicato.

2. Recoñécese o dereito á folga dos traballadores para a defensa dos seus intereses. A lei que 
regule o exercicio deste dereito establecerá as garantías precisas para que se asegure o man-
temento dos servicios esenciais da comunidade.

Pola súa vez, no art. 37.2 recoñécese «o dereito dos traballadores e dos empresarios a 
adoptaren medidas de conflito colectivo».
d) O recoñecemento da negociación colectiva como fonte de dereitos e obrigas, pois 
de conformidade co art. 37.1, «a lei garantirá o dereito á negociación colectiva laboral 
entre os representantes dos traballadores e empresarios, así como a forza vinculante 
dos convenios».

No tocante ao Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o 
texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores, os dereitos laborais básicos que 
se recoñecen son os seguintes:
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Artigo 4. Dereitos laborais

1. Os traballadores teñen como dereitos básicos, co contido e alcance que para cada un deles 
dispoña a súa específica normativa, os de:

a) Traballo e libre elección de profesión ou oficio.

b) Libre sindicación.

c) Negociación colectiva.

d) Adopción de medidas de conflito colectivo.

e) Folga.

f) Reunión.

g) Información, consulta e participación na empresa.

2. Na relación de traballo, os traballadores teñen dereito:

a) Á ocupación efectiva.

b) Á promoción e formación profesional no traballo, incluída a dirixida á súa adaptación ás 
modificacións operadas no posto de traballo, así como ao desenvolvemento de plans e accións 
formativas tendentes a favorecer a súa maior empregabilidade.

c) A non seren discriminados directa ou indirectamente para o emprego ou, unha vez empre-
gados, por razóns de sexo, estado civil, idade dentro dos límites marcados por esta lei, orixe 
racial ou étnica, condición social, relixión ou conviccións, ideas políticas, orientación sexual, 
afiliación ou non a un sindicato, así como por razón de lingua, dentro do Estado español.

Tampouco poderán ser discriminados por razón de discapacidade, sempre que estean en con-
dicións de aptitude para desempeñar o traballo ou emprego de que se trate.

d) Á súa integridade física e a unha adecuada política de prevención de riscos laborais.

e) 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, disca-
pacidade, idade ou orientación sexual, e fronte ao acoso sexual e ao acoso por razón de sexo.

f) Á percepción puntual da remuneración pactada ou legalmente establecida.

g) Ao exercicio individual das accións derivadas do seu contrato de traballo.

h) A cantos outros deriven especificamente do contrato de traballo

Estas son as liñas vermellas dos dereitos que deben ser respectados e que os lexisladores 
do noso país nunca deberían cruzar.
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En calquera caso, o conglomerado de principios e dereitos recoñecidos pola CE ten o 
propósito de asegurar a liberdade, o benestar e a dignidade de todos os axentes, aínda 
que este punto de vista se viu profundamente afectado pola crise económica, pois os 
dereitos laborais foron reducidos ou eliminados a través das diversas reformas laborais 
aprobadas nos últimos anos.

Unha das condicións de traballo significativamente prexudicada foi a compensación 
salarial: no período 2008-2014 produciuse unha caída xeneralizada dos salarios, que 
sufriron con especial intensidade aquelas persoas que coa crise deberon cambiar de 
sector de actividade (en xeral a sectores con remuneracións máis baixas) ou tipo de 
contrato (en xeral tamén, a contratos temporais ou a tempo parcial), así como aquelas 
que entraron no mercado de traballo neste momento; porén, o crecemento do emprego 
comezaría nese último ano, 2014. A devandita caída foi máis forte entre os salarios 
máis baixos e moderada entre os máis altos, e acadou a súa máxima intensidade no 
grupo dos traballadores a tempo parcial. Todo isto podería indicar que a crise puxo en 
marcha unha dinámica de aumento significativo da desigualdade (Muñoz de Bustillo 
Llorente, 2016).

A solución á crise do Goberno español foi tomar medidas de adaptabilidade e flexibili-
dade que acabasen coa suposta rixidez do noso mercado de traballo e o noso dereito do 
traballo. O que orixinalmente foi unha lexislación protectora que pretendía equilibrar 
a relación de forzas no ámbito laboral pasou a ser unha ferramenta de lexitimación da 
consideración dos traballadores como mercadoría para os mercados de servizos (Baylos, 
1995), sen as garantías prometidas para estes como contrapeso. En nada quedou a 
Declaración de Filadelfia promulgada en 1944 pola Organización Internacional do 
Traballo (OIT), e ratificada por España, de acordo coa cal (Ridaura López e Núñez-
Cortés Contreras, 2016):

O traballo non é como unha mazá ou como un aparato de televisión, non é un obxecto inanimado 
que poida negociarse para obter o maior proveito ou conseguir o máis baixo prezo. O traballo 
é parte da vida diaria de todos e o factor determinante para alcanzar a dignidade humana, o 
benestar e o desenvolvemento como seres humanos. O desenvolvemento económico debe 
incluír a creación de emprego e unhas condicións de traballo adecuadas para que as persoas 
poidan traballar con liberdade e en condicións de seguridade e dignidade. En resumo, o de-
senvolvemento económico non é un fin en si mesmo, senón que a súa meta debe ser mellorar 
a vida das persoas. As normas internacionais do traballo establecéronse para garantir que o 
desenvolvemento económico siga centrándose na mellora da vida e a dignidade humanas.
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Atopar un traballo durante a crise converteuse practicamente nunha profesión cuxos 
presupostos son a busca activa, a dispoñibilidade e o compromiso. Isto levou a moitas 
persoas desempregadas a se sentiren culpables por non atinxir tal meta, e tamén a bus-
caren novos métodos para acadala. Con todo, o obxectivo non é outro que un contrato 
temporal, a tempo parcial ou reducido, é dicir, precario, co pretexto da situación econó-
mica. Mesmo chegamos a atoparnos con casos que pensabamos xa inexistentes desde 
que a OIT publicou en 1959 o Convenio sobre a abolición do traballo forzoso, C105 
(ratificado por España en 1967), que dispón no art. 1 o seguinte: «Todos os membros 
da Organización Internacional do Traballo que ratifiquen este convenio obríganse a 
suprimir e a non facer uso de calquera forma de traballo forzoso ou obrigatorio: [...] (b) 
como método de mobilización e emprego da man de obra con fins de fomento econó-
mico». A crise fixo que moitos traballadores aceptasen calquera forma de traballo sen 
cumprir os dereitos laborais mínimos (O’Reilly e Plant, 2003): os contratos a tempo 
parcial transfórmanse na práctica en contratos a tempo completo con xornadas de máis 
de doce horas, e beneficios proporcionais ao establecido no documento subscrito.

O problema tamén foi analizado pola UE, pois de acordo coa Comunicación da Comi-
sión ao Parlamento Europeo, ao Consello, ao Comité Económico e Social Europeo e 
ao Comité das Rexións «A Plataforma Europea contra a Pobreza e a Exclusión Social: 
un marco europeo para a cohesión social e territorial», COM(2010) 758 final, máis de 
oitenta millóns de persoas viven por debaixo do limiar da pobreza, dos cales máis do 
50% son mulleres e vinte millóns son nenos, alén de se recoñecer a existencia dunha 
pobreza intanxible, como o analfabetismo. Os membros máis vulnerables e desfavore-
cidos da sociedade foron os máis afectados pola crise económica. En consecuencia, o 
16 de decembro de 2010, a Comisión Europea decidiu consultar o Comité Económico 
e Social Europeo sobre a devandita comunicación. O ditame aprobado o 15 de xuño 
de 2011 polo Comité Económico e Social Europeo (2011/C 248/22), que forma parte 
da Estratexia Europa 2020 para un crecemento intelixente, sustentable e integrador, 
fixo as seguintes recomendacións:

a) Dado que a pobreza é unha violación dos dereitos humanos, os gobernos, os inter-
locutores sociais e a sociedade civil deben asumir a responsabilidade compartida da 
súa erradicación.
b) Debe haber unha coherencia política na Estratexia Europa 2020 entre as medidas eco-
nómicas, financeiras, sociais e de emprego, que teñen que contribuír á cohesión social.
c) As medidas de austeridade non deberían aumentar o risco de pobreza e cómpre 
realizar e discutir unha avaliación efectiva do seu impacto social.
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d) A Estratexia de inclusión activa debería ser implementada como un enfoque integrado 
para garantir unhas axudas axeitadas ás rendas, un mercado de traballo inclusivo e o 
acceso a uns empregos e servizos de calidade.
e) Cómpre poñer máis énfase na redución das desigualdades e no respecto dos dereitos 
humanos fundamentais, tamén mediante unha distribución máis xusta dos ingresos e a 
aplicación das cláusulas sociais horizontais que establece o Tratado de Lisboa.
f) Hai que darlle unha maior importancia ao investimento en capital humano a través 
da formación e a educación continua, que deben comportar a mellora da capacitación 
en habilidades para satisfacer as necesidades de dentro e fóra do mercado laboral.
g) Debe reforzarse a participación das partes interesadas da sociedade civil na Plata-
forma, incluídas as persoas que sofren pobreza, as ONG e os interlocutores sociais, 
mediante un diálogo estruturado no ámbito da UE e nacional, e apoiala cun financia-
mento adecuado da UE. O Comité Económico e Social Europeo ten desempeñar un 
papel activo e colaborativo neste diálogo.
h) Hai que incrementar o financiamento da UE, en especial no tocante aos fondos 
estruturais, co fin de reducir a pobreza, así como poñer máis énfase na simplificación 
dos procedementos, o aumento da transparencia e o control da eficacia da súa imple-
mentación.
i) Debería reforzarse o Método aberto de coordinación social e incluír nel o desenvol-
vemento das estratexias nacionais de protección social e inclusión, alén dos plans de 
acción nacionais e locais. É necesario aclarar a súa relación coa iniciativa emblemática 
sobre a pobreza.

En suma, o dereito ao traballo considerado como o dereito á liberdade de escoller un 
traballo remunerado, cunhas condicións decentes e satisfactorias, e o dereito á protección 
dos traballadores sufriron cambios significativos no noso marco xurídico coas últimas 
reformas. No século XXI, o capitalismo quere que o ámbito laboral e as relacións cos 
traballadores se adapten ao fluxo e refluxo da oferta e a demanda, como parte do libre 
xogo do mercado, que protexen os beneficios do emprego contradicindo o carácter 
social do traballo humano (Zamora Zaragoza, 2010).

3. Situación actual dos dereitos sociais en España

As distintas reformas laborais que se emprenderon no noso país recentemente, a co-
mezarmos polo Real decreto lei 10/2010, do 16 de xuño, de medidas urxentes para a 
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reforma do mercado de traballo (BOE n.º 147, do 17 de xuño de 2010), e seguíndomos 
polo Real decreto lei 3/2012, do 10 de febreiro, de medidas urxentes para a reforma do 
mercado laboral (BOE n.º 36, do 11 de febreiro de 2012), logo convertido na Lei 3/2012, 
do 6 de xullo (BOE n.º 162, do 8 de xullo), do mesmo nome, foron deseñando un dereito 
do traballo á mercé dos caprichos das flutuacións económicas, baixo a premisa de que 
a flexibilidade comportaría a creación ou, cando menos, o mantemento dos postos de 
traballo, sen atender outros obxectivos de importancia como a calidade do emprego 
e a seguridade no traballo, ou dito doutro xeito, sen reducir en nada a dualidade do 
mercado de traballo español. Rachouse con isto profundamente a dimensión tuitiva e 
a propia coherencia interna do dereito do traballo, que se converteu nun instrumento 
da política de emprego, do mesmo xeito que se exerceu unha enorme presión sobre 
o sistema colectivo de relacións de traballo e os instrumentos de protección social 
característicos do estado social (Borrajo Dacruz, 2012).

Ora ben, a flexibilidade non só demostrou a súa incapacidade á hora de crear emprego, 
senón que tamén levou á precariedade a un maior número de traballadores. Tivo como 
resultado visible, iso si, o reforzo do poder de organización, xestión e obtención de 
ganancias de capital dos empresarios sobre outros dereitos protexidos e tradicional-
mente reivindicados como a conciliación da vida laboral e familiar, a igualdade real, a 
dignidade da persoa dos traballadores ou o principio de estabilidade no emprego. Isto, 
grazas a medidas de enxeñaría legal como a que creou o contrato por tempo indefinido 
de apoio aos emprendedores (art. 4 da Lei 3/2012), para o cal se establece un período de 
proba dun ano (art. 4.3 da Lei 3/2012), cuxa duración é seis meses superior á máxima 
establecida no ET, que o Tribunal Constitucional (TC) lexitimou na Sentenza 119/2014, 
do 16 de xullo de 2014, ditada no recurso de inconstitucionalidade n.º 5603-2012 pre-
sentado polo Parlamento de Navarra. De acordo con Montoya Melgar (2016), para o 
TC tal período de proba serviría a dous propósitos lexítimos: dun lado, as dúas partes 
da relación laboral teñen a oportunidade de «probarse», que é o propósito desta figura 
clásica; e, do outro, axúdase os empresarios a avaliaren a sustentabilidade económica do 
traballo nun período longo abondo para servir como medio de promoción do emprego, 
reducindo o risco inherente á contratación.

Tamén se estableceron condicións de traballo que permiten compatibilizar a percepción 
do salario e a prestación por desemprego, o que leva á precarización dos empregos; o 
contrato de formación e aprendizaxe, que sitúa nunha fráxil posición os mozos entre 
os 16 e os 30 anos (arts. 2 e 3 da Lei 3/2012); ou o contrato a tempo parcial, que ten 
características femininas (art. 5 da Lei 3/2012), sen esquecer as limitacións que se 

María-Asunción López-Arranz

Anuario da Facultade de Ciencias do Traballo 8, 2017, pp. 83-100



93

impoñen á negociación colectiva (art. 14.1 da Lei 3/2012), a respecto das cales o voto 
particular asinado polos maxistrados Adela Asúa Batarrita, Luis Ignacio Ortega Álvarez 
e Fernando Valdés Dal-Ré na mencionada sentenza do TC sinala o seguinte:

[...] resulta en todo inaceptable nun contexto constitucional [...] que a elección por cada concreta 
empresa daquelas medidas de competitividade e viabilidade que lle poidan reportar concretas 
vantaxes económicas poida terminar erixíndose en lexítima restrición ao exercicio de dereitos 
constitucionais ao pretendido abeiro da liberdade de empresa e a defensa da produtividade 
polos poderes públicos que o art. 38 da CE sanciona; máxime cando aqueles afecten a un dereito 
de que tamén é titular, como enuncia o propio art. 37.1 da CE, o empresario.

[...]

A consecuencia inmediata deste cambio lexislativo consistiu na privación ás organizacións 
sindicais e ás asociacións empresariais máis representativas, de ámbito estatal ou autonómico, 
da liberdade de pactar, nun sentido acorde aos seus intereses recíprocos, as regras reguladoras 
tanto da estrutura negocial como da solución dos conflitos de concorrencia entre convenios 
colectivos que han de rexer nun determinado sector ou nun concreto ámbito territorial de 
alcance interprofesional.

Por todo iso, as últimas reformas trouxeron consigo unha regresión dos dereitos sociais 
dos traballadores, que, malia non ser recoñecida polos tribunais nacionais, comporta, 
de acordo cos principios do dereito e os dereitos recoñecidos internacionalmente, unha 
presunción de invalidez e daquela a obriga de volver aos dereitos laborais anteriores. 
De igual maneira, á parte do impacto da regresividade no ámbito das políticas da UE, 
cómpre ter presente que a intensa defensa das liberdades económicas supuxo un medio 
para eludir os dereitos sociais, o que se pode comprobar tamén estudando a xurispru-
dencia do Tribunal de Xustiza da Unión Europea (Carril Vázquez, 2012 e 2014).

Xa que logo, faise necesario acudir ao principio de progresividade dos dereitos eco-
nómicos, sociais e culturais que se atopa recollido no Pacto internacional de dereitos 
económicos sociais e culturais (PIDESC), adoptado o 19 de setembro de 1966 pola 
Asemblea Xeral das Nacións Unidas e ratificado por España en 1977, en que se es-
tablece que os estados parte se comprometen «a adoptar medidas, tanto por separado 
como mediante a asistencia e a cooperación internacionais, especialmente económicas 
e técnicas, até o máximo dos recursos de que dispoña, para lograr progresivamente, 
por todos os medios apropiados, incluída en particular a adopción de medidas lexis-
lativas, a plena efectividade dos dereitos aquí recoñecidos» (art. 2.1); e recoñecen «o 
dereito de todas as persoas a un nivel de vida adecuado para si e a súa familia, incluso 
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alimentación, vestido e vivenda axeitados, e a unha mellora continua das condicións de 
existencia. Os estados parte tomarán medidas apropiadas para asegurar a efectividade 
deste dereito, efecto para o cal recoñecerán a importancia esencial da cooperación 
internacional fundada no libre consentimento» (art. 11.1).

O principio de progresividade dos dereitos económicos, sociais e culturais ten dous 
aspectos: en primeiro lugar, o reforzo dos dereitos recollidos no PIDESC; e, en se-
gundo lugar, a prohibición do retorno destes dereitos, tamén chamada principio de 
non regresividade. Así, a progresividade pode ser entendida como unha característica 
dos dereitos humanos fundamentais, perfectamente aplicables ao traballo (Bedjanui, 
1994). A isto sumáselle a irreversibilidade do recoñecemento dos dereitos recollidos 
no PIDESC, pois segundo o seu art. 5:

1. Ningunha disposición deste pacto poderá ser interpretada no sentido de recoñecer calquera 
dereito a un estado, grupo o individuo para emprender actividades ou realizar actos enca-
miñados á destrución de calquera dos dereitos ou liberdades recoñecidos no Pacto, ou á súa 
limitación en medida maior que a prevista nel.

2. Non poderá admitirse restrición ou menoscabo de ningún dos dereitos humanos fundamentais 
recoñecidos ou vixentes nun país en virtude de leis, convencións, regulamentos ou costumes, 
co pretexto de que este pacto non os recoñece ou os recoñece en menor grao.

Isto sería tamén unha consecuencia do criterio de preservación, que impide revogar a 
norma máis favorable para os traballadores e que pode considerarse ineludible en materia 
de dereito do traballo, xa que foi consagrado na Constitución da OIT, aprobada o 28 
de xuño de 1919 (art. 19.8), así como no Pacto mundial para o emprego aprobado pola 
Conferencia Internacional do Traballo o 19 de xuño de 2009, que toma as súas medidas 
«baixo a axenda do traballo digno, por tanto, lémbrase que o respecto dos principios 
e dereitos fundamentais no traballo, promover a igualdade entre os sexos (Cap. III) e 
promover a expresión de participación e diálogo social tamén son fundamentais para 
a recuperación e o desenvolvemento» (Lozano Lares, 2016).

Do mesmo xeito, a CE recoñece o dereito á progresividade cando afirma:

Artigo 40

1. Os poderes públicos promoverán as condicións favorables para o progreso social e econó-
mico e para unha distribución da renda rexional e persoal máis equitativa, no marco dunha 
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política de estabilidade económica. De maneira especial realizarán unha política orientada ó 
pleno emprego. 

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

Artigo 41

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

De todo isto dedúcese que, como establece o principio de progresividade, ningún 
cambio se pode facer no contrato de traballo que implique unha diminución ou perda 
dun dereito, e, en calquera caso, as modificacións ou emendas só son admisibles se 
son máis beneficiosas para os traballadores (Martínez Girón e Arufe Varela, 2014).

Ademais, o Estado debe promover melloras ou reformas que respecten os dereitos esta-
blecidos polo sistema legal, en termos de calidade e extensión, e engadir os medios ou 
mecanismos que gradualmente permitan aplicalos, alén de incorporar novos elementos 
que beneficien os traballadores. Ora ben, pola contra, coas políticas de regresión e de 
austeridade non só deixou de se aplicar o principio de progresividade en España, senón 
que tamén o estado do benestar sufriu unha gran dentada (Picatoste Novo, Picatoste 
Novo e López Arranz, 2016). Así as cousas, o único xeito de garantir a aplicación dos 
dereitos fundamentais dos traballadores sería reforzar as normas internacionais do tra-
ballo, como o mencionado Pacto global para o emprego, que establece que «o respecto 
dos principios e dereitos fundamentais no traballo é fundamental para a dignidade 
humana» (art. 14) (Rodríguez Fernández, 2014).

A situación actual do mercado de traballo en España, segundo os datos proporcionados 
pola enquisa de poboación activa (EPA) do Instituto Nacional de Estatística (INE, www.
ine.es), é de crecemento do emprego e de descenso do paro, aínda que acompañados 
dunha diminución da poboación activa. Ademais, a maior parte do traballo creado é 
de carácter temporal, cunha duración media de 53 días de traballo. No cuarto trimestre 
de 2015 o crecemento do emprego foi do 3%, mentres que o paro baixou nun 12,4%. 
Con todo, a poboación activa diminuíu máis que no ano anterior (-0,7%), tanto pola 
mingua da poboación en idade de traballar (-0,1%) como polo progresivamente maior 
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peso das persoas de idades máis elevadas, que teñen unha menor taxa de participación 
no mercado de traballo, ademais de por unha redución preocupante desta participación 
en particular entre os mozos. Os resultados acumulados en termos de taxas de emprego 
e de paro están aínda por debaixo dos que se atinxiron no período anterior á crise, mais 
as cifras mostran un incremento do emprego e un descenso xeneralizado do paro en 
todos os rangos de idade, en todas as comunidades autónomas, en todos os sectores 
económicos e en case todas as situacións profesionais (aínda que máis no emprego 
asalariado do sector privado, 3,7%, e na categoría de empregadores, 3,3%, e moi pouco 
na de empresarios sen asalariados e traballadores independentes, só un 0,1%).

Os maiores crecementos déronse na hostalaría (10,1%), outros servizos (8,7%), o sec-
tor primario (7%) e o transporte (6,5%). Tamén mostraron porcentaxes de crecemento 
moi por enriba da media as ramas das actividades inmobiliarias (7,8%), a auga (6%), a 
educación (5,2%) e a sanidade e os servizos sociais (4,7%), que acrecentaron 424 000 
novos ocupados ao total de creación de emprego do ano. No outro extremo recollé-
ronse crecementos menores na industria manufactureira, o comercio e as actividades 
financeiras e de seguros (1,3% nos tres casos); na rama de actividades relacionadas coa 
información e as comunicacións (1,6%); e, sobre todo, na das actividades artísticas e 
recreativas (0,2 %), unha das que máis crecera no ano anterior. Houbo, ademais, des-
censos do emprego en tres grandes ramas: enerxía (-19,9%), administracións públicas 
(-1,5%) e fogares (-3,7%), o que supuxo un total 64 200 empregos menos en total. 

Á marxe do anterior, quizais as dúas notas máis destacadas do ano 2015 son o menor 
crecemento da industria manufactureira, por unha banda, e a consolidación dos resulta-
dos positivos na construción e as actividades inmobiliarias, pola outra. No primeiro caso, 
nove das vinte e catro actividades que constitúen as divisións da clasificación nacional 
de actividades económicas (CNAE) que compoñen esta rama mostraron retrocesos nos 
seus volumes de emprego, en particular a relativa ás industrias da alimentación e as 
bebidas, onde se perderon 36,8 miles de empregos. Estes descensos, xunto co escaso 
incremento do emprego en varias das grandes actividades dentro das manufacturas 
(como o eido do automóbil, en que o emprego só medrou un 0,2%, o que non chega aos 
cincocentos empregos máis no ano) explican o comportamento da industria, e engaden 
un matiz de preocupación ao curso que está a tomar a recuperación, pois falamos de 
actividades de grande importancia no conxunto da economía.

Atendendo ao detalle por sexo e idade, unha das notas máis salientables é o novo in-
cremento da taxa de actividade das mulleres en grupos de idade relativamente maiores 
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(1,5 puntos máis no grupo de 45 a 49 anos e 3 puntos máis no de 55 a 59 anos, fronte a 
lixeiros descensos nos dous casos entre os respectivos grupos de homes). No entanto, 
os descensos nos grupos femininos dos tramos menores de 35 anos son en case todos 
os casos máis pronunciados que os masculinos.

Os datos de Eurostat (ec.europa.eu/eurostat/data/database) mostran que por mor da 
crise o paro atinxiu un peso significativamente máis alto en España que na UE (7,4% 
fronte a 5,6% do total de inactivos en 2013), e de maneira sistemática afectou máis ás 
mulleres (8,7% do total de persoas inactivas en España), algo que non ocorreu na UE 
(5,6% nos dous casos). As cifras para o total de ambos os sexos volvéronse igualar 
bastante no último bienio, mais as mulleres seguen a unha distancia apreciable dos 
homes. Segundo o Centro Europeo para o Desenvolvemento da Formación Profesio-
nal (2016), esta tendencia de cambio seguirá nos próximos anos, aínda que España 
continuará a presentar un perfil algo distinto ao da UE: o crecemento das ocupacións 
centrarase fundamentalmente nas actividades de servizos, cun grao baixo ou medio de 
requirimentos de cualificación, máis que en empregos profesionais e técnicos, á vez 
que o emprego de baixa cualificación aumentará de forma máis acusada; e en España, 
do mesmo xeito que na UE, os empregos de cualificación media tamén descenderán 
de forma notable. Estas proxeccións no longo prazo, con todo, realízanse a partir de 
tendencias observadas que poden variar se cambian as políticas ou o contexto, e serven 
precisamente para poder intervir, de ser o caso, con políticas encamiñadas a configurar 
un modelo menos polarizado (Consello Económico e Social, 2016).

4. Metodoloxía

Con este artigo propuxémonos acadar un coñecemento máis exhaustivo das restricións 
sufridas polos dereitos dos traballadores en España desde a chegada da crise, para o 
cal elaboramos unha hipótese de traballo e un diagnóstico que servisen de base para 
chegar a uns resultados obtidos a través do estudo de lexislación, tanto española como 
internacional, convenios colectivos, xurisprudencia e doutrina, tal e como corresponde 
a unha investigación que se enmarca no ámbito das ciencias xurídico-sociais, máis en 
concreto na área do dereito do traballo e da seguridade social. Partimos, xa que logo, da 
análise das diversas modificacións normativas en que se viu inmerso o dereito laboral 
español nos últimos anos.
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5. Conclusións

Primeira. A crise económica fixo cambalear os alicerces do dereito laboral español, que 
perdeu o seu carácter social para pasar a ser un dereito de flexibilización do mercado 
laboral, sen ningunha garantía para os traballadores.

Segunda. A responsabilidade da situación de desemprego fíxose recaer principalmente 
sobre os ombreiros dos propios traballadores, convertidos en actores principais e causa 
da crise a xulgar polas manifestacións recollidas no preámbulo da Lei 3/2012, en que 
se tacha de ríxido o mercado laboral español. Isto propiciou que arestora España sexa 
o país da UE cunha menor seguridade para os traballadores. En definitiva, as reformas 
laborais representan un fracaso das medidas de flexiseguridade.

Terceira. A falta de contido social das diferentes reformas laborais que se foron apro-
bando dirixiuse a presentar os recortes dos dereitos sociais como medidas necesarias 
para obter seguridade no emprego. Isto supuxo deixar en mans dos empresarios os 
dereitos dos traballadores, de maneira que o poder de dirección daqueles chegou ao 
seu máximo actualmente.

Cuarta. Ningunha das reformas comportou a desaparición da dualidade do noso merca-
do laboral: arestora dáse o paradoxo que a balanza se atopa totalmente inclinada cara á 
contratación temporal. A pesar da recuperación que foron experimentando a economía 
e a taxa de paro españolas, o traballo é aínda de carácter moi precario, e isto levou 
a moitos traballadores a atoparse nunha situación de pobreza malia estar ocupados. 

Quinta. As novas concepcións da flexibilidade introducidas no dereito laboral determi-
naron restricións e mesmo a fin daqueles que a CE recoñece como dereitos fundamentais 
do traballo, alén dos dereitos básicos de traballo que recoñecían as leis. Proba diso é 
o paro xuvenil, que no noso país mantén unhas taxas alarmantes, as cales fixeron que 
os nosos mozos en moitos casos se visen na necesidade de emigrar.

Sexta. En contestación ás preguntas formuladas na introdución podemos afirmar que 
foi o complexo mundo financeiro e económico o que propiciou a grave crise económica 
sufrida en España e no ámbito europeo e internacional, sen que niso tivesen parte os 
traballadores. Ben ao contrario, resultaron vítimas dunhas políticas reformistas que non 
entraron a fondo nos problemas estruturais do mercado laboral español. Se a creación 
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de emprego depende dos empresarios, por que non se levou a cabo unha reforma mer-
cantil da mesma magnitude é algo que o Goberno terá que explicar. 

Sétima. Na situación actual, a única solución para os traballadores é apoiarse nas nor-
mas internacionais do traballo e no principio de non regresividade dos seus dereitos 
fundamentais, de xeito que se convertan en normas aplicables internamente por encima 
da lexislación española.
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Resumo

As institucións europeas naceron cun importante déficit social, mais a partir da década dos 
setenta do século pasado foi incorporándose unha dimensión social ao dereito comunitario en 
que se avanzou pouco e pouco para superar o devandito déficit. Con todo, a crise económica 
determinou un maior afondamento nas competencias económicas da Unión Europea, e isto 
supuxo deixar nun segundo plano a incipiente dimensión social comunitaria. Despois de ana-
lizar a súa evolución histórica, no estudo conclúese a necesidade de restablecer o pulo social e 
saliéntase a existencia dalgúns sinais normativos e xudiciais da súa recuperación, que se agarda 
que sexan reais e efectivos.

Palabras chave: dereito social da Unión Europea, evolución histórica, situación de presente, 
perspectivas de futuro.

Abstract

The European institutions were born with a significant social deficit, but from the seventies of 
the last century a social dimension was incorporated into the community law, which gradually 
progressed to overcome it. However, the economic crisis led to a further deepening of the econo-
mic powers of the European Union, which meant that the incipient Community social dimension 
was left on the background. After analysing its historical evolution, this study concludes the 
need to restore social momentum and highlights the existence of some normative and judicial 
signs of its recovery, which are expected to be real and effective.

Keywords: Social law of the European Union, Historical evolution, Current situation, Future 
prospects.
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1. Proxectos e realizacións dirixidas á construción de Europa

Tras a segunda guerra mundial, unha necesidade fortemente sentida nos países inte-
grantes de Europa Occidental era o establecemento de instancias supranacionais no 
nivel rexional, coa finalidade de evitar no futuro novas confrontacións bélicas mediante 
a creación dun espazo de paz e prosperidade. Deseñáronse para o efecto os seguintes 
dous proxectos:

a) Un, sustentado na idea do federalismo rexional, que foi promovido en especial polo 
Reino Unido, pretendía a creación dunha organización supranacional de defensa dos 
dereitos humanos. Este proxecto cristalizou na constitución do Consello de Europa o 
5 de maio de 1949 e na adopción do Convenio europeo para a protección dos dereitos 
humanos e das liberdades fundamentais o 4 de novembro de 1950.
b) O outro, promovido por Francia e Alemaña e en que inicialmente non interveu o 
Reino Unido, sustentouse na teoría neofuncionalista, segundo a cal a integración dos 
estados debe iniciarse nun sector e ir revertendo (spillover) sobre os demais para acabar 
construíndo unha comunidade política.

Ambos os proxectos resultan, como vemos, ben diferentes. O primeiro é estático, o 
que non implica que a protección dos dereitos humanos non evolucionase en Europa 
desde 1950, pois fíxoo e moito grazas ao labor do Consello de Europa e do Tribunal 
Europeo de Dereitos Humanos; o que se quere dicir é que o ámbito de actuación destes 
organismos europeos segue a ser o mesmo: a protección dos dereitos humanos. Entre 
tanto, o segundo é un proxecto máis ambicioso e de carácter dinámico e progresivo, que 
comezou pola integración no ámbito da produción de enerxía, sen dúbida para detraer 
do control nacional un sector tan transcendental ante un eventual rearmamento bélico. 
Así é como se aproban o Tratado constitutivo da Comunidade Europea do Carbón 
e o Aceiro, en París, o 9 de maio de 1950, e o Tratado constitutivo da Comunidade 
Europea da Enerxía Atómica, en Roma, o 27 de marzo de 1957. Nesa mesma cidade e 
nese mesmo día asinouse así mesmo o Tratado constitutivo da Comunidade Económica 
Europea. Parecía que a fórmula do desbordamento funcionaba.

2. A visión economicista dos tratados fundacionais

Os obxectivos dos tratados fundacionais, e en particular do Tratado constitutivo da 
Comunidade Económica Europea, eran, de acordo coa dinámica progresiva do pro-
xecto de integración europea, exclusivamente económicos. Os devanditos obxectivos 

A Unión Europea e a súa dimensión social 

Anuario da Facultade de Ciencias do Traballo 8, 2017, pp. 101-121



104

sustentábanse en dous piares: un ad intra, o libre comercio como fundamento das catro 
liberdades fundamentais de circulación de traballadores, mercadorías, servizos e capi-
tais; e outro ad extra, unhas barreiras aduaneiras comúns. Tal despreocupación polos 
obxectivos sociais, configurada como un «pecado orixinal» ou un «vicio xenético» do 
Tratado constitutivo da Comunidade Económica Europea (Pérez de los Cobos Orihuel, 
1994), xustificouse –e así se reflicte no Informe Spaak, que, de cara á negociación do 
Tratado constitutivo da Comunidade Económica Europea, foi redactado en 1956 polos 
ministros de asuntos exteriores dos futuros estados membros– na concepción liberal 
de que as melloras sociais son consecuencia inmediata do progreso económico, e na 
decisión política de reservar as políticas sociais á soberanía estatal. Tíñase a crenza –que 
a evolución posterior, en especial nos últimos tempos, demostrou equivocada– de que o 
mercado común europeo non interferiría negativamente nas políticas sociais nacionais.

Dentro desa visión economicista, os obxectivos sociais dos tratados fundacionais limitá-
banse, por un lado, á libre circulación de traballadores –sen abranguer a libre circulación 
de cidadáns, boa mostra de que a libre circulación de persoas só interesaba do punto de 
vista económico–; e, polo outro, a determinadas normas sociais preventivas do dumping 
social, como a igualdade de retribucións entre os sexos introducida por instancia de 
Francia porque, como consideraba a súa normativa ao respecto a máis avanzada, temía 
a perda de competitividade das súas empresas fronte ás de Alemaña e Italia.

Así é que nunha primeira etapa, de 1957 a 1974, a produción normativa de dereito deri-
vado, en consonancia con eses escasos obxectivos sociais, restrinxiuse aos regulamentos 
e as directivas sobre a libre circulación de traballadores, eido en que cabe destacar os 
regulamentos de seguridade social dos migrantes (de 1971 e 1972, sometidos desde 
aquela a continuas modificacións); e á constitución do chamado Primeiro Fondo Social 
Europeo (1960-1971), cuxas axudas se destinaban á reconversión industrial, de aí que 
a maior beneficiaria fose Alemaña, e non, como presumiblemente se puidese pensar 
dada a súa finalidade social, Italia.

3. A idade de ouro da harmonización social

Durante os anos setenta os métodos de gobernación europeos, até a altura baseados no 
neofuncionalismo, enriquecéronse, pois irrompeu con forza o intergobernamentalismo 
a través das reunións informais –sen papeis, sen funcionarios e nun ambiente distendido 
en que nunca faltaba a boa mesa– dos gobernantes dos estados membros, que estes 
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mesmos decidiron realizar periodicamente en 1974. Nace así o Consello Europeo –pos-
teriormente institucionalizado–, que se converterá na fonte última da cal emanarán no 
sucesivo as decisións fundamentais que van marcar até hoxe o devir da Unión Europea.

Baixo este novo impulso á construción europea, prodúcese un cambio de rumbo no 
social que se manifesta na acción simultánea, creadora de sinerxías, do daquela Tribunal 
de Xustiza das Comunidades Europeas e da Comisión Europea. O primeiro dita unha 
sentenza emblemática en materia social, a do coñecido como caso Defrenne, en que 
se lle recoñece ao principio de igual retribución entre mulleres e homes unha finalida-
de social, alén da económica de prevención do dumping social1. Trátase do primeiro 
exemplo senlleiro de como o Tribunal de Xustiza desenvolveu até uns extremos ini-
maxinables para aqueles que elaboraron os tratados os escasos «oasis de socialidade» 
(Cruz Villalón e Pérez del Río, 2000) que tales textos contiñan. Pola súa vez, a Comi-
sión Europea aproba en 1974 o Programa de acción social, que inicia unha «idade de 
ouro da harmonización social» (Pocar, 1988), ao tempo que adopta as directivas sobre 
despedimentos colectivos (1975); igualdade dos sexos en materia retributiva (1975); 
igualdade dos sexos no acceso ao emprego, a formación e a promoción profesionais 
e as condicións de traballo (1976); sucesión de empresas (1977); igualdade dos sexos 
na seguridade social (1978) e insolvencia empresarial (1980).

Tamén na década dos setenta se reforma o Fondo Social Europeo, que de se destinar a 
actuacións a posteriori en situacións de crise industrial foi reorientado cara a actuacións 
de mellora da empregabilidade dos traballadores a través da formación profesional ou 
de axudas á contratación, e, en particular, de certos colectivos como os formados por 
traballadores de idade madura, discapacitados ou migrantes.

4. O estancamento social dos primeiros anos oitenta

O avance social iniciado nos anos sesenta paralizouse de 1980 a 1986 debido ao bloqueo 
británico das políticas thatcheristas. As escasas realizacións sociais durante este período 
son as directivas sobre igualdade de sexos no emprego autónomo (1985) e na seguridade 
social privada (1986). Igualmente, aprobáronse diversas directivas sobre saúde laboral 
de carácter técnico, que fertilizaron o campo para a importante ampliación posterior 
das directivas de saúde laboral. Por último, o Fondo Social Europeo modificouse en 
1983 con vistas a ampliar os beneficiarios das axudas e eliminar rixideces aplicativas.

1 Sentenza do Tribunal de Xustiza das Comunidades Europeas do 25 de maio de 1971, C-80/70.
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A Comisión Europea protagonizou un intento de superar o «ferrollo xurídico» (Cruz 
Villalón e Pérez del Río, 2000) do veto británico ao fomentar, desde 1985, os contactos 
informais dos axentes sociais europeos; falamos dos contactos de Val Duchesse, que 
poden considerarse o xerme da negociación colectiva europea. Porén, era necesaria unha 
intervención ao máis alto nivel político para superar o devandito ferrollo xurídico, e 
iso tivo lugar grazas a unha dinámica de consensos políticos –dos cales o Reino Unido 
se autoexcluíu ás veces– determinantes de tres reformas dos tratados fundacionais: a 
Acta única europea, o Tratado de Maastricht e o Tratado de Lisboa.

5. A Acta única europea

Nunha política de fuxida cara a adiante para superar as resistencias do Reino Unido e 
a incerteza da ampliación a España e Portugal, baixo o pulo francés, o Tratado cons-
titutivo da Comunidade Económica Europea modificouse en 1986 por medio da Acta 
única europea, a cal, no relativo a cuestións sociais, supuxo o seguinte:

a) A posibilidade de acordar as directivas sobre saúde laboral por maioría –e non 
unanimidade– do Consello de Ministros. Ao abeiro da Acta única europea adoptouse 
a directiva marco sobre saúde laboral (1989), que posibilitou, debido ás facilidades de 
aprobación e cun flexible sustento competencial, a adopción de varias directivas sobre 
saúde laboral, entre as que destacan as directivas sobre saúde laboral de traballadores 
temporais e de empresas de traballo temporal (1991), protección da maternidade (1992), 
xornada laboral (1993) e traballadores mozos (1994).
b) A reforma dos fondos estruturais para mellorar a cohesión económica e social. A de-
vandita reforma cristalizou en 1988 cunha definición ampla dos obxectivos e as accións 
do Fondo Social Europeo, que, con esa amplitude de obxectivos e accións dirixida á 
mellora das condicións de traballo e vida das persoas traballadoras, se mantivo –con 
numerosas reformas posteriores– até a actualidade.
c) O recoñecemento do diálogo social europeo, ao se faceren oficiais así os contactos 
informais de Val Duchesse. No entanto, o recoñecemento do diálogo social europeo 
non deu froitos significativos porque, aínda que se recoñecía a posibilidade de adoptar 
acordos, non se aclaraba cal era a súa validez e eficacia no plano xurídico. Algúns 
acordos daquela alcanzados cinguíronse a orientar a negociación colectiva nacional, 
sen establecer ningunha sanción por incumprimento.
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Igualmente ao abeiro da Acta única europea, e co apoio do Consello Europeo, acome-
teuse o ambicioso proxecto de elaborar un zócolo comunitario de dereitos sociais, mais 
a Carta comunitaria de dereitos sociais fundamentais (Estrasburgo, 1989) quedou tan 
falta de substancia, non só polo seu contido material preñado de ambigüidades, tamén 
na súa eficacia xurídica, que acabou sendo unha declaración política solemne, e nin 
sequera así a apoiou o Reino Unido. Non obstante, a Comisión Europea usouna como 
unha guía do desenvolvemento normativo posterior a través dun programa de acción. 
De feito, precisamente grazas á inspiración da Carta comunitaria de dereitos sociais 
fundamentais, prodúcense, como primeiros logros normativos tanxibles, a directiva 
sobre a obriga dos empresarios de informaren os traballadores de determinadas con-
dicións de traballo (1991) e a directiva de modificación daquela xa existente na altura 
sobre os despedimentos colectivos (1992).

6. O Tratado de Maastricht

A dinámica de avance na integración a través das reformas dos tratados fundacionais 
que iniciou a Acta única europea tivo continuación no Tratado de Maastricht (1992), que 
supuxo importantes cambios nas anteriores cláusulas sociais do Tratado constitutivo da 
Comunidade Económica Europea. Incluía ademais un protocolo social que fixo posible 
que, nos anos noventa, se consolidase unha auténtica segunda idade de ouro da harmoni-
zación social. Canto aos importantes cambios que mencionamos nas anteriores cláusulas 
sociais, estes comportaron, dun lado, que se superasen as finalidades económicas da 
circulación de persoas, o que permitiu a aparición dunha cidadanía europea a través da 
circulación sen pexas dos nacionais dos estados membros2; e, do outro, que tivese lugar 
un maior afondamento nos fondos de cohesión, isto como froito da iniciativa política 
de España. Impediu o veto británico outras disposicións sociais, mais os restantes once 
países firmaron un protocolo social en que, alén de se ampliar as competencias comuni-
tarias, se potenciou o diálogo social europeo. Isto permitiu a transposición de directivas 
a través da negociación colectiva, estableceu un deber de consulta dos interlocutores 
sociais europeos e regulamentou os acordos colectivos europeos.

Grazas a esa potenciación do diálogo social europeo, apróbanse as directivas sobre 
permiso parental (1996); traballo a tempo parcial (1997); e traballo temporal e xornada 

2 Así e todo, aínda hoxe non se ditaron os desenvolvementos normativos necesarios para conseguir a equi-
paración plena da libre circulación de persoas á máis ampla libre circulación de traballadores.
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de traballo de traballadores do mar (ambas de 1999), que se limitan a recoller acordos 
colectivos europeos. Á parte destas, apróbanse as directivas sobre o comité de empresa 
europeo (1994) e sobre a carga da proba de discriminación sexista (1997); e modifícanse 
as directivas sobre igualdade dos sexos na seguridade social privada (1996) e sucesión 
de empresas (1997).

7. O Tratado de Ámsterdam e a Carta comunitaria de dereitos fundamentais

O Tratado de Ámsterdam (1997) continúa con maior intensidade o ronsel reformador 
dos tratados fundacionais iniciado coa Acta única europea e o Tratado de Maastricht. 
A transformación do Tratado constitutivo da Comunidade Económica Europea no 
Tratado da Unión Europea, en materia social, supuxo o seguinte: a) a introdución du-
nha cláusula antidiscriminatoria xeral, que abarca motivos de sexo, de orixe racial ou 
étnico, relixión ou convicións, discapacidade, idade ou orientación sexual, atribuíndo 
competencias por unanimidade ao Consello; b) a adhesión no Preámbulo á Carta social 
europea de 1961 e á Carta comunitaria de dereitos sociais fundamentais de 1989, o 
que, aínda que non altera su valor programático, si demostra un cambio de tendencia, 
en especial no Reino Unido; c) a ampliación das competencias en materia social do 
Parlamento Europeo, por exemplo, en normas sobre seguridade social dos migrantes; 
d) a coordinación das políticas nacionais de emprego e a creación dun Comité de 
Emprego; e) a reunificación do dereito social comunitario, ao integrarse no Tratado 
da Unión Europea o que estaba no Protocolo Social.

Retomando de novo o intento de integrar os dereitos humanos no ordenamento xu-
rídico comunitario, unha Carta comunitaria de dereitos fundamentais (Niza, 2000), 
que asumiu mellorada a Carta de 1989, tivo, porén, o seu mesmo defecto, a saber, a 
ineficacia xurídica.

8. Afondamento paralelo na unión económica

Non vaiamos pensar que mentres o dereito comunitario se dotaba dunha embrionaria 
dimensión social, os aspectos económicos quedaban petrificados. Antes ao contrario, 
evolucionaron, e –no que aquí nos interesa– dous aspectos desa evolución entraron 
en conflito cos dereitos sociais recoñecidos nos ordenamentos xurídicos nacionais, o 
que significou unha alteración da relación que até ese momento se construíra entre o 
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dereito social e a Unión Europea, segundo a cal a Unión Europea era creadora dun de-
reito social comunitario. A partir da década dos noventa, xorde outro modo de relación 
de acordo co cal a Unión Europea tamén é limitadora dos dereitos sociais nacionais. 

Un deses aspectos foi o afondamento na libre prestación de servizos, no cal un fito 
transcendental é a sentenza do Tribunal de Xustiza das Comunidades Europeas no 
coñecido como caso Rush Portuguesa3. Na devandita sentenza entendeuse comprendida 
naquela libre prestación de servizos o dereito das empresas prestatarias de servizos 
en países –no caso, Francia– diferentes ao da súa sede negocial –no caso, Portugal– a 
desprazar o seu persoal mantendo a aplicación da lexislación laboral do país de orixe, 
sempre que se trate dun «desprazamento temporal duns traballadores que van volver 
ao seu país de orixe tras a conclusión das obras sen acceder en ningún momento ao 
mercado do estado membro de acollida». Malia que diversos casos posteriores admi-
tiron a adopción de limitacións á libre circulación de servizos sempre que non sexan 
discriminatorias; estean xustificadas en razóns imperiosas de interese xeral, como a 
protección dos traballadores; sexan adecuadas para acadar ese obxectivo e non vaian 
máis alá do necesario para acadalo, desatouse o temor ao dumping social, en particular 
entre os estados membros máis desenvolvidos da Unión Europea. De aí que diversos 
estados comezasen a introducir restricións para protexer a competitividade das súas 
empresas (Casas Baamonde, 2001), cun moi evidente risco de dispersión normativa 
dentro do territorio da Unión Europea.

Apróbase neste contexto a Directiva 96/71/CE do Parlamento Europeo e do Consello, 
do 16 de decembro de 1996, sobre o desprazamento de traballadores efectuado no 
marco dunha prestación de servizos transnacional, que garante a aplicación nestes 
desprazamentos da lei do territorio –lex loci laboris– a unhas condicións mínimas 
de traballo: xornada e vacacións, salarios mínimos, saúde laboral, protección de 
embarazadas e mozos, igualdade de tratamento e condicións de subministración de 
man de obra, en particular por parte de empresas de traballo temporal. De condensar 
nunha frase o que esta norma comunitaria representa, podería afirmarse que supón 
introducir unha cláusula social no libre comercio que pretenden implantar os tratados 
comunitarios orixinarios. 

O outro daqueles aspectos foi o afondamento na unión económica e monetaria, que, 
aínda que era un desiderátum común desde as orixes da Comunidade Económica Eu-

3 Sentenza do Tribunal de Xustiza das Comunidades Europeas do 27 de marzo de 1990, C-113/89.
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ropea, resultou factible só tras a subscrición do Tratado de Maastricht, ao se dotar as 
institucións comunitarias dunha competencia exclusiva en materia de política monetaria 
e –como corolario do anterior, pois unha única moeda loxicamente esixe un alto nivel de 
converxencia económica– unha competencia de coordinación das políticas económicas 
dos estados membros que exercen conxuntamente con estes, e que se desenvolve no 
plano político, excluíndo toda harmonización por vía de normas xurídicas.

9. O método aberto de coordinación como novidoso sistema de gobernación eu-
ropea no novo milenio

Baixo o paraugas dos tratados de Maastricht e Ámsterdam, os métodos tradicionais de 
integración usados no ámbito da Unión Europea4 evolucionaron cara a un novo con-
cepto de gobernación europea que pretende unha maior europeización ben por medio 
da persuasión (por exemplo, a través de libros brancos), ben por medio da consulta 
(por exemplo, a través do diálogo social), e moi especialmente por medio da difusión 
de boas prácticas a través do denominado «método aberto de coordinación», o cal se 
sustenta nas seguintes premisas:

a) A subsidiariedade: a coordinación realízase no ámbito comunitario no mínimo im-
prescindible, deixando o desenvolvemento aos estados membros.
b) A converxencia: preténdese a homoxeneización nos resultados.
c) A xestión por obxectivos: facilítase a revisión, así como a transparencia, mediante 
o escrutinio público.
d) A vixilancia multilateral: son os propios estados membros os que vixían o cumpri-
mento de cada un deles (revisión polos iguais).
e) E o enfoque integrado: os obxectivos obedecen á consecución dunha formulación 
de fondo.

No que aquí nos interesa, o método aberto de coordinación, caracterizado nun principio 
pola ausencia de sancións, aplicouse no ámbito económico a través das Orientacións 
xerais para as políticas económicas, e no ámbito social a través das Directrices sobre o 
emprego. Nos inicios da súa aplicación, coincidentes coa época de bonanza económica 

4 Neofuncionalismo e intergobernamentalismo con realizacións baseadas na hard law: regulamentos e 
directivas cuxo incumprimento é sancionable xuridicamente.
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dos primeiros anos do milenio, esta foi moi suave tanto no económico, pois podemos 
lembrar a benignidade con que se trataron os déficits excesivos nos primeiros anos de 
implantación do euro en países tan relevantes como Francia ou Alemaña; como tamén 
no social, pois as admonicións das institucións europeas dirixíanse a promover a fle-
xiseguridade, fomentar novos xacementos de emprego ou glorificar o modelo danés. 
Tras a crise, algunhas destas admonicións pasaron xa ao baúl dos recordos.

10. Produción normativa no ámbito social nos primeiros anos do milenio

Cos novos métodos de gobernación europea produciuse un discreto retraemento na 
tendencia expansiva das directivas de harmonización social que se apreciaba na dé-
cada dos noventa. Así é que as directivas aprobadas se limitan pola xeral á reforma 
doutras xa existentes –como a de xornada de traballo en 2000 e en 2003, a de sucesión 
de empresas en 2001 ou a de insolvencia empresarial en 2002 e en 2008–; ou son de 
carácter sectorial –como as directivas sobre o tempo de traballo da xente de mar de 
1999, do persoal de voo na aviación civil de 2000, do transporte por estrada de 2002, 
ou de traballadores transfronteirizos do ferrocarril de 2005, algunhas das cales recollen 
acordos do diálogo social–. Só ocasionalmente se conquistaron novos territorios, como 
no caso das directivas sobre dereitos de información e consulta dos traballadores (2002), 
fondos de pensións de emprego (2003) ou prestación de servizos a través de empresas 
de traballo temporal (2008).

Dentro deste discreto retraemento da hard law social, pode situarse un certo abandono 
da práctica de atribuír vestidura de directiva aos acordos dos negociadores de ámbito 
europeo, que non é absoluto, pois xa se dixo que algunha das directivas acabadas de 
citar recolleron acordos do diálogo social, e iso ocorreu tamén coa directiva de reforma 
do permiso parental de 2010. En calquera caso, de aí que non haxa directivas receptoras 
do Acordo marco europeo sobre o teletraballo (2002), o Acordo marco europeo sobre 
o estrés laboral (2004), o Acordo marco europeo sobre acoso e violencia no lugar de 
traballo (2007) ou o Acordo-guía multisectorial sobre violencia e acoso de terceiros 
(2010).

Producíronse importantes avances, en contraste e grazas a que o título competencial de 
actuación comunitaria se desprazou do ámbito laboral a unha cláusula xeral antidiscri-
minatoria, en relación coa igualdade. Así, ditáronse directivas sobre a discriminación 
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racial ou étnica e sobre o establecemento dun marco xeral da igualdade de tratamento 
no emprego e a ocupación, ambas de 2001. No tocante á igualdade de xénero, modifi-
couse a directiva sobre a igualdade dos sexos no acceso ao emprego, a formación e a 
promoción profesionais e as condicións de traballo (2002); aprobouse unha directiva 
sobre igualdade no acceso a bens e servizos e a súa subministración (2004); e refundiuse 
nunha directiva a totalidade das directivas sobre igualdade dos sexos, salvo a relativa 
á seguridade social pública (2006). Con todo, a produción normativa estancouse, sen 
que se aprobase a proposta de reforma da directiva de maternidade ou a proposta de 
directiva sobre participación das mulleres en consellos de administración. Tamén se 
aprobou unha reforma importante dos regulamentos sobre traballadores migrantes 
(2004), cuxa entrada en vigor demorou até a aprobación do regulamento de desenvol-
vemento no ano 2009.

11. Un intento falido de deriva antisocial no eido lexislativo: a Directiva Bolkestein

Simultaneamente aos anteriores avances en normativa social, e coa finalidade de afon-
dar na libre prestación de servizos, presentouse un proxecto de directiva que permitía 
desprazar traballadores aplicando integramente a lexislación do país de orixe, o cal 
abría as portas ao dumping social e a unha eventual carreira á baixa das condicións de 
traballo no país de destino: a Directiva Bolkestein, así coñecida polo nome do comisario 
europeo impulsor do proxecto. É verdade que o texto finalmente aprobado en 2006 
abandonou na súa totalidade o principio do país de orixe e deixou indemne a directiva 
sobre desprazamento temporal de traballadores no marco dunha prestación transna-
cional de servizos (Directiva 96/71/CE). Ora ben, tamén é verdade que iso obedeceu 
a unha forte contestación social motivada pola metáfora –empregada na vida política 
francesa– do «fontaneiro polaco» que, se dicía, podería prestar servizos en Francia sen 
someterse ás leis de Francia. 

A devandita contestación social marcou un fito para tomar en consideración, pois non 
só era a primeira vez que iso ocorría en relación cunha norma comunitaria e motivaba 
o abandono do máis esencial do inicialmente proxectado, tamén escenificou o desapego 
de amplos sectores da cidadanía europea á burocracia comunitaria, influíu decisivamente 
no rexeitamento de Francia e Holanda ao Proxecto de Constitución europea e sentou 
a base para outras campañas de contestación.
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12. A deriva antisocial maniféstase no ámbito xudicial: as sentenzas dos casos 
Viking, Laval e Rüffert

a) Segundo a sentenza do coñecido como caso Viking Line5, considérase restritiva do 
libre establecemento unha medida de conflito colectivo emprendida por un sindicato 
contra a empresa xestora dun buque con pavillón de Finlandia para que aplique un con-
venio colectivo a unha filial establecida en Estonia. En consecuencia, a súa xustificación 
esixe unha razón imperiosa de interese xeral, como a protección dos traballadores, á 
parte de que tal medida debe ser adecuada para atinxir ese obxectivo e non ir alén do 
necesario para logralo. 

v) Segundo a sentenza do caso Laval6, considérase restritiva da liberdade de prestación 
de servizos unha medida de conflito colectivo emprendida por un sindicato contra unha 
empresa de Letonia que despraza traballadores a Suecia para que mellore as condi-
cións laborais deses traballadores por encima do establecido na Directiva 96/71/CE. A 
devandita sentenza determinou unha reforma da lexislación sueca que foi denunciada 
polos sindicatos ante a Comisión de Expertos de Convenios e Recomendacións da 
Organización Internacional do Traballo e ante o Comité Europeo de Dereitos Sociais 
(organismo adscrito ao Consello de Europa), organismos que criticaron moi duramente 
esa reforma e, por derivación, a sentenza.

c) Segundo a sentenza do caso Rüffert7, é contrario á liberdade de prestación de servizos 
esixir legalmente á entidade adxudicadora dun servizo que designe como adxudicata-
rias empresas que se comprometan por escrito a pagarlles aos seus traballadores como 
mínimo a retribución prevista no convenio colectivo do lugar da execución.

Os casos Viking e Laval, que impoñían a submisión do dereito de folga ás liberdades de 
establecemento e prestación de servizos, así como o posterior caso Rüffert, levantaron 
unha enorme poeira doutrinal, no marco da cal se chamaba a atención sobre o distinto 
rango que, no dereito comunitario, se lles outorga ás liberdades económicas, que son 
auténticos dereitos con fundamento directo nos tratados orixinarios, por unha banda; 
e, pola outra, aos dereitos sociais, que son meros principios, causante dunha «deriva 
antisocial» da xurisprudencia comunitaria (Loy, 2011).

5 Sentenza do Tribunal de Xustiza das Comunidades Europeas do 11 de decembro de 2007, C-438/05.
6 Sentenza do Tribunal de Xustiza das Comunidades Europeas do 18 de decembro de 2007, C-341/05.
7 Sentenza do Tribunal de Xustiza das Comunidades Europeas do 3 de abril de 2008, C-346/06.
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13. O fracaso da Constitución europea e o Tratado de Lisboa

O Tratado polo que se establece unha Constitución para Europa era unha norma de 
natureza híbrida entre texto internacional e texto constitucional. Foi elaborado pola 
convención europea que se iniciou en decembro de 2001 e remataría en xullo de 2003, 
adoptado por unha conferencia intergobernamental dos vinte e cinco estados membros 
nese último ano, e asinado solemnemente o 29 de outubro de 2004 no Capitolio de 
Roma. A súa entrada en vigor dependía das ratificacións –parlamentarias ou en refe-
rendo, de acordo coa opción de cada estado membro– dos estados asinantes, polo que 
o seu rexeitamento en Francia e Holanda impediu que chegase a entrar en vigor, malia 
ser aprobado no referendo que tivo lugar en España. Con todo, os elementos centrais 
deste tratado foron recollidos no Tratado de Lisboa (2008), que desdobrou os instru-
mentos convencionais do dereito orixinario comunitario no Tratado da Unión Europea 
e o Tratado de funcionamento da Unión Europea. 

De todas as disposicións do Tratado de Lisboa, a máis transcendental no aspecto so-
cial –e tamén no político– foi sen dúbida o recoñecemento do mesmo valor xurídico 
de que gozan os tratados orixinarios á Carta comunitaria de dereitos fundamentais de 
2000, que consta de cincuenta e catro artigos divididos en sete capítulos: o primeiro 
sobre a dignidade humana; o segundo sobre as liberdades; o terceiro sobre igualdade; 
o cuarto sobre solidariedade; o quinto sobre a cidadanía; o sexto sobre a xustiza, e o 
sétimo sobre disposicións xerais. Non supón ningunha ampliación das competencias 
da Unión Europea, pois os dereitos recoñecidos son os previamente recollidos noutras 
normas comunitarias sen alterar o seu alcance, pero si se eleva o rango dos establecidos 
en regulamentos e directivas a dereito orixinario.

Por conseguinte, os dereitos sociais que se presentan en especial no capítulo cuarto 
–sobre solidariedade–, e entre os cales se encontran os dereitos á información e consulta 
dos traballadores na empresa; a negociación e acción colectiva; o acceso a servizos de 
colocación; a protección fronte ao despedimento inxustificado e unhas condicións de 
traballo xustas e equitativas; a prohibición do traballo infantil; a protección dos mozos 
no traballo; a conciliación de vida familiar e profesional; a seguridade e axuda social, 
e a protección da saúde, aínda que se recoñecen nos mesmos termos en que figuraban 
en normas orixinarias ou derivadas, xa contan co mesmo valor xurídico orixinario que 
as liberdades económicas.
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14. O dereito paralelo de corrección do déficit e a súa influencia sobre os dereitos 
sociais nacionais

Apenas houbo tempo para lle trasladar á cidadanía europea as vantaxes do Tratado de 
Lisboa, dada a chegada en 2008 da crise económica, e moi especialmente da crise da 
débeda soberana que afectou intensamente aos países do euro menos desenvolvidos 
(Grecia, Portugal, Irlanda, España). Isto obrigou a unha maior esixencia na discipli-
na económica que apenas aparecía desenvolvida, desde os Tratados de Maastricht e 
Ámsterdam, primeiro no Tratado constitutivo da Comunidade Económica Europea, 
logo no Tratado da Unión Europea e –xa desde Lisboa– no artigo 126 do Tratado de 
funcionamento da Unión Europea e no Protocolo 12 sobre o procedemento aplicable 
en caso de déficit excesivo. Iso, coa finalidade de dotar de maior eficacia vinculante a 
gobernación económica europea, o que se conseguiu:

a) ben a través de mecanismos de xestión da crise financeira, que foron implantados 
por tratados internacionais subscritos polos estados membros integrados no euro, 
paralelos ao dereito da Unión Europea, como o Tratado de estabilidade, coordinación 
e gobernación da Unión Económica e Monetaria de 2011 e o Mecanismo europeo de 
estabilidade de 2012;
b) ben a través de reformas do propio dereito da Unión Europea, o que deu lugar a un 
conxunto de medidas contidas en regulamentos e directivas coñecido como six pack, 
instaurado en 2012, e, coa finalidade de mellorar a súa aplicación a través de máis 
medidas, ao two pack de 2014. 

Deste modo, implantouse desde 2011 o chamado «semestre europeo», que, utilizando o 
método aberto de coordinación cristalizado nas máis arriba mencionadas Orientacións 
xerais para as políticas económicas, serve de canal para, cada vez máis detalladamente, 
dirixir recomendacións aos estados membros. En principio trátase de recomendacións 
e só de carácter económico, mais baixo a ameaza de maiores doses de supervisión 
derivadas de pedimentos de rescate –o que se coñece popularmente como «os homes 
de negro»–, funcionan na práctica como máis que suxestións; e malia o seu carácter 
en principio só económico, inflúen intensamente no nivel nacional recoñecido aos 
dereitos sociais, en particular na contía dos salarios mínimos e o sistema de pensións 
públicas (Martínez Yáñez, 2015).
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15. Os tratados de comercio negociados pola Unión Europea

Se a política de corrección do déficit xerou unha importante contestación pública pola 
restrición dos dereitos sociais que comportaba –en especial, en Grecia–, non menos 
oposición, polas mesmas razóns e máis estendida xeograficamente, motivaron as ne-
gociacións de tratados de libre comercio que non se limitan só á redución de aranceis 
–como ocorre cos tratados clásicos de libre comercio– e que, por iso, son cualificados 
de «tratados de nova xeración» (Guamán Hernández, 2015), como o Acordo transatlán-
tico para o comercio e o investimento cos Estados Unidos (TTIP) ou o Acordo integral 
de economía e comercio co Canadá (CETA). Unha importante contestación pública 
que determinou que a negociación do primeiro se estancase –e acaso non se retome, 
á vista do programa electoral do presidente Trump– e que o segundo se aprobase, 
despois do veto do Parlamento valón, para entrar en vigor provisionalmente e cunhas 
moi importantes matizacións.

O Acordo integral de economía e comercio co Canadá, que tomaremos como modelo 
para esta aproximación, tanto porque xa está aprobado como porque foi postulado 
como o tratado modelo para outras negociacións da Unión Europea, susténtase nestes 
tres piares:

a) O recoñecemento da libre prestación de servizos no seu modo máis incisivo, o 
chamado modo 4 no Acordo xeral sobre o comercio de servizos (GATS), pois neste 
acordo prevense catro formas de libre prestación de servizos, a saber: o comercio 
transfronteirizo; a compra no estranxeiro; o establecemento comercial; e, por último, 
o desprazamento de persoas físicas, que é propiamente o chamado modo 4. Se ben se 
mira, puidese supoñer o retorno do «fontaneiro polaco» e os aspectos máis liberais da 
Directiva Bolkestein, precisamente aqueles que non pasaron ao texto ao final aprobado 
dada a contestación que orixinou na opinión pública europea.
b) A eliminación das chamadas barreiras non arancelarias, que derivan dos custos 
impostos polas regulacións e a burocracia, o cal en principio soaría razoable se non 
fose polo temor de que os dereitos sociais e medioambientais poidan chegar a ser 
considerados como indesexables barreiras deste tipo. O certo é que a xurisprudencia 
dos casos Viking, Laval e Rüffert permite racionalmente que se manteñan certas sus-
ceptibilidades ao respecto.
c) A creación dun sistema de arbitraxe internacional estado-investidor (ISDS) a que 
os investidores internacionais poden acudir, eludindo as xurisdicións nacionais, para 
reclamar indemnizacións ao estado parte que introduza limitacións á libre prestación 
de servizos, en particular no modo 4, ou impoña barreiras non arancelarias. Isto pode 
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debuxar un escenario que –de se levaren as normas ás súas consecuencias máis ex-
tremas– determinaría que os estados parte tivesen que indemnizar cuantiosamente os 
investidores estranxeiros pola mellora de dereitos sociais.

Certamente, a Unión Europea, ante a oposición xeneralizada ao Acordo integral de 
economía e comercio co Canadá, introduciu nel matizacións importantes co obxecto 
de reforzar as cláusulas sociais e medioambientais que evitan os aspectos máis negati-
vos do modo 4 e impiden a catalogación dos dereitos sociais e medioambientais como 
barreiras non arancelarias, dun lado; e, do outro, de intentar previr abusos do sistema 
de arbitraxe internacional estado-investidor8. Dado que, como se dixo, este acordo se 
aplicará nun primeiro momento só de maneira provisional –o que implica a demora na 
implantación do mencionado sistema de arbitraxe–, teremos a ocasión de comprobar se 
tales matizacións son suficientes para que se produza un desenvolvemento harmónico 
do libre comercio e os dereitos sociais. 

16. Algúns sinais normativos e xudiciais de recuperación da dimensión social da 
Unión Europea

O 15 de xullo de 2014 o presidente da Comisión Europea, Jean-Claude Junker, publicou 
unha axenda social9 na cal se formula –no que aquí interesa– a creación dun piar de 
dereitos sociais e a revisión á alza da tan manida Directiva 96/71/CE, de xeito que a 
Unión Europea volva ser creadora de dereito social comunitario, e non límite de dereitos 
sociais nacionais. En concreto, respecto á Directiva 96/71/CE, hai dous acontecementos 
que cómpre salientar, un normativo e outro xudicial, que dá un novo exemplo de como 
sempre a actuación do Tribunal de Xustiza se acompasa coa política da Unión Europea.

O caso Sähköalojen é o dunha empresa polaca de electricidade que despraza a 186 
traballadores a Finlandia para a electrificación dunha central nuclear, en que os tra-

8 Por exemplo, para previr a práctica de instalar unha filial sen radicación material nun estado parte coa fi-
nalidade de demandar a este por incumprimento do Acordo, materia en que se establecen con certo detalle 
as regras de compatibilidade do sistema de arbitraxe coas xurisdicións nacionais; garantir a imparcialidade 
dos árbitros ou suxeitar os procedementos arbitrais ás regras da Comisión das Nacións Unidas para o De-
reito Mercantil Internacional, en particular sobre a publicidade das sesións.
9 O documento, co título Un novo comezo para Europa: a miña axenda en materia de emprego, crece-
mento, equidade e cambio democrático. Orientacións políticas para a próxima Comisión Europea, pode 
consultarse na súa versión en inglés na seguinte ligazón: <https://bit.ly/2tGd9Um>.
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balladores ceden os seus dereitos a reclamar o salario mínimo recollido na Directiva 
96/71/CE a un sindicato finés (o que dá nome ao caso). O Tribunal de Xustiza da Unión 
Europea decide, dun lado, que o sindicato está lexitimado para reclamar nos termos da 
Directiva 96/71/CE, sen que sexa relevante que a cesión de dereitos estea prohibida 
en Polonia; e, do outro, que o concepto de salario mínimo a que se alude na Directiva 
96/71/CE comprende a aplicación do convenio colectivo do estado de acollida sem-
pre que as súas regras sexan vinculantes e transparentes, a indemnización diaria por 
desprazamento, o complemento por traxecto de máis dunha hora –dado que a empresa 
lles facilitou aos traballadores desprazados un aloxamento a máis dunha hora da central 
nuclear–, e as vacacións retribuídas; só excluíu o aloxamento e os cheques restaurante10.

A devandita sentenza, moi ben recibida polos sindicatos europeos, tivo continuación na 
do caso Regio Post, que, malia que contén algunha referencia á Directiva 96/71/CE, se 
refire maiormente á directiva sobre coordinación dos procedementos de adxudicación 
de contratos públicos. Neste caso o Tribunal de Xustiza da Unión Europea atribúelle 
validez á imposición á empresa adxudicataria dun servizo público –o de correos do 
Concello alemán de Landau– da obriga de aboar unha salario mínimo aos traballadores 
desprazados. A diferenza co caso Rüffert explícase, segundo as argumentacións do 
Tribunal, en que naquel caso o salario imposto érao nun convenio colectivo do sector 
da construción, non afectaba a contratos privados e non era de aplicación xeral, men-
tres que neste caso se trata dun salario mínimo establecido nunha disposición legal 
imperativa de protección mínima dos salarios11.

Certamente, o Tribunal de Xustiza da Unión Europea aínda non tivo ocasión de graduar 
as sentenzas dos casos Viking e Laval, mais presumiblemente debería matizalas unha 
vez que o Tratado de Lisboa –inaplicable aos feitos destas sentenzas– recoñeceu o valor 
xurídico normativo da Carta dos dereitos fundamentais da Unión Europea, entre os 
cales se recoñecen de maneira expresa os dereitos de negociación e acción colectiva.

Mentres o Tribunal de Xustiza da Unión Europea ditaba estas novas sentenzas, a Co-
misión Europea presentou unha Proposta de modificación da Directiva 96/71/CE que, 
en resumida esencia, supón establecer en vinte e catro meses o tempo máximo para 
conceptuar o desprazamento temporal de traballadores no marco dunha prestación 

10 Sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea do 12 de febreiro de 2015, C-396/13.
11 Sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea do 17 de novembro de 2015, C-115/14.
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transnacional de servizos12; e tamén substituír a referencia ao salario mínimo pola 
retribución como condicións de traballo do país de destino que deben ser respectadas. 
Contra esta proposta os países do leste e centro oriental de Europa exercitaron o cha-
mado procedemento de tarxeta amarela instaurado no Tratado de Lisboa, que a estas 
alturas xa foi resolto no sentido de que a Proposta é perfectamente lícita, malia que 
aínda non foi aprobada como directiva. Pola súa vez, España aliñouse con Austria, 
Alemaña, Bélxica, Francia, Holanda, Luxemburgo ou Suecia a favor da Proposta. 
Cómpre lembrarmos que, cando se aprobou en 1996, a Directiva 96/71/CE formulaba 
certas resistencias en España, pois era un país cuxas empresas poderían aproveitarse 
das vantaxes competitivas da libre circulación de servizos. Na actualidade, após a 
integración na Unión Europea dos países do leste e centro oriental de Europa, o noso 
estado ten, ao contrario, un claro interese na ampliación da cláusula social que supón 
a Directiva 96/71/CE. Así o demostra a problemática, que tivo como consecuencia a 
promesa gobernamental de actuar con contundencia, das empresas só con caixa de 
correo13 no sector dos transportes.

Non é doado vaticinar o futuro, mais os anteriores son sinais normativos e xudiciais de 
que a relación entre o dereito social e a Unión Europea tende a recuperar o seu signifi-
cado tradicional, en que a Unión Europea era creadora dun dereito social comunitario 
que permitía que os dereitos sociais nacionais avanzasen. Para isto traballaron moi duro 
moitas persoas das xeracións previas, como demostra a creación dun espazo europeo de 
paz e progreso económico, e a importante produción normativa social a que aludimos 
ao longo do estudo, desafortunadamente na súa práctica totalidade anterior á crise 
económica. Aínda que mesmo así os seus froitos desde a perspectiva da erradicación 
da precariedade laboral seguen producíndose, como se comproba co recente caso de 
Diego Porras14, que debe supoñer unha volta na regulación do traballo temporal, ou, 

12 Concorda co tempo establecido nos regulamentos sobre traballadores migrantes para que estes sexan 
considerados como tales. Créase así un criterio para distinguir os traballadores desprazados suxeitos á 
lexislación do seu país de orixe, sen prexuízo do establecido na Directiva 96/71/CE, dos traballadores 
migrantes suxeitos á lexislación do país de destino.
13 Unha empresa só con caixa de correo é aquela creada nun país con menores condicións laborais –polo 
xeral en países do leste e centro oriental de Europa, singularmente en Romanía– por unha empresa doutro 
país da Unión Europea con estándares laborais máis elevados, en exercicio do dereito ao libre estable-
cemento, sen ningún tipo de infraestrutura á parte dun enderezo de correo postal. Desde o país en que se 
establece a empresa volve exercer a libre circulación na súa modalidade de libre prestación de servizos 
–trátase dunha dobre transnacionalidade–, polo que compite no país de orixe coas empresas nel radicadas, 
mentres os seus traballadores se suxeitan ás condicións salariais da lexislación do país de que se trate.
14 Sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea do 14 de setembro de 2016, C-596/14.
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por citar algún outro, o caso Elbal Moreno15, que supuxo unha volta na regulación do 
traballo a tempo parcial. 

Acontecementos como o fracaso da Constitución europea e a contestación á Directiva 
Bolkestein, ao Acordo integral de economía e comercio co Canadá e ao Acordo transa-
tlántico para o comercio e o investimento, así como ultimamente o Brexit, demostran 
unha desafección cidadá ao proxecto europeo cuxa solución debería pasar por un retorno 
á dimensión social comunitaria para conseguir un progreso social harmónico co progreso 
económico. De que a Unión Europea volva ser creadora dun dereito social comunitario 
que permita avanzar os dereitos sociais nacionais, e deixe de ser destrutora destes, 
depende o seu futuro. E é que a Unión Europea será social ou probablemente non será.
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Resumo 

Neste traballo analízanse os efectos da reforma laboral que se acometeu en España en 2012 para 
lle facer fronte á crise económica. Cinco anos despois a economía comeza a recuperarse, pero 
os efectos desta reforma configuran un novo escenario canto ás relacións laborais e a situación 
dos traballadores, coa precariedade, as desigualdades e a pobreza laboral como consecuencias 
adversas.

Mediante unha metodoloxía de análise estatística descritiva, neste traballo presentamos e estu-
damos a evolución dos datos do mercado de traballo e doutras variables macroeconómicas como 
indicadores da deterioración da situación dos traballadores en España desde a reforma laboral. 
As conclusións indican que hai un efecto depresivo sobre as rendas do salario que limita a capa-
cidade de compra e frea a recuperación efectiva do consumo de bens no medio ou longo prazo. 
Debúxase, xa que logo, unha situación de desigualdades sociais incompatible coa sociedade do 
benestar, que impide unha recuperación equilibrada da demanda interna.

Palabras chave: mercado de traballo, reforma laboral, pobreza laboral, desigualdade.

Abstract

This paper analyses the effects of Spanish labour reform, undertaken in 2012, for facing the 
economic crisis. Five years later, the economic environment begins to recover, but the effects 
of this reform conduct to a new scenario in labour relations and the situation of workers. The 
precariousness, the inequalities, and the working poverty are some of the adverse consequences. 

Through a descriptive statistical analysis methodology, the evolution of labour market data and 
other macroeconomic variables is presented and studied as indicators of the deterioration of 
the situation of workers in Spain, from this labour reform. The findings indicate that there is a 
depressive effect on wage income which limits the purchasing power and inhibits the effective 
recovery of the consumption of goods in the medium or long term. Moreover, a situation of 
social inequalities is drawn and this is not compatible with the welfare society. In addition, this 
situation prevents a balanced recovery of domestic demand.

Keywords: Labour market, Labour reform, Labour poverty, Inequality.
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1. Introdución

A perda de competitividade sufrida pola economía española a raíz da tendencia á alza 
dos custos laborais durante o boom inmobiliario levou o país a realizar unha política 
de desvalorización interna1, cuxo obxectivo non foi outro que minorar o tipo de troco 
real a partir dunha redución dos prezos nacionais con respecto aos estranxeiros. O 
tipo de troco real  pódese interpretar como a relación entre o prezo relativo dos bens e 
servizos producidos no estranxeiro e o prezo nacional deses mesmos bens e servizos, 
e vén dado pola seguinte expresión:

Onde:
E é o tipo de troco nominal.
P* é o nivel de prezos no estranxeiro.
P é o nivel de prezos nacionais.

Deste xeito, como vemos, o tipo de troco real dependerá de dúas clases de factores: 
dunha parte, os vinculados á evolución do tipo de troco nominal; e, da outra, os facto-
res que subxacen á fixación dos prezos nas empresas do país e nas do estranxeiro, isto 
é, basicamente, o grao de competencia nos mercados e os custos laborais unitarios2.

Se un país perde competitividade nunha zona de integración monetaria, o xeito de 
recuperala é conseguir ben unha redución dos custos laborais unitarios, con incremen-
tos da produtividade superiores aos dos salarios; ou ben unha redución das marxes de 
beneficios empresariais, cun aumento da competencia nos mercados de bens e servizos. 
En calquera caso, a desvalorización interna non ten efectos rapidamente, senón que se 

1 A desvalorización monetaria non era unha opción, xa que España, ao formar parte dunha comunidade 
económica cunha moeda única, non podería facela de forma independente ao resto de países membros.
2 O custo laboral é o gasto en que incorre o empregador pola utilización do factor traballo, ou, dito dou-
tro xeito, a relación entre os salarios e a produtividade. O custo laboral total por traballador/a inclúe os 
seguintes elementos:

a) Custos salariais: o salario bruto percibido, que abrangue todas as remuneracións, tanto en metálico como 
en especie, aboadas aos traballadores pola prestación profesional dos seus servizos laborais por conta allea 
(salario base, complementos salariais, horas extraordinarias, pagamentos extraordinarios e atrasos).

b) Custos non salariais, como as cotizacións á Seguridade Social, cotizacións voluntarias etc.
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trata dun proceso longo e complexo, no transcurso do cal os axentes ven minguadas 
as súas posibilidades.

2. Consecuencias da crise económica e recomendacións da Unión Europea

A crise económica que se iniciou no sector financeiro en agosto de 2007, e que axiña 
atinxiu o ámbito mundial co crac bolsista provocado pola caída de Lehman Brothers en 
setembro de 2008, puxo de relevo as debilidades do mercado laboral español e aínda 
afecta a todas as economías occidentais. Como precedente cabe citarmos, quizais, a 
Gran Depresión de 1929. 

España destruíu máis emprego, e con máis celeridade, que as principais economías 
europeas. Os datos da Enquisa de poboación activa do Instituto Nacional de Estatística 
(INE) do cuarto trimestre de 2011 evidenciaban a situación: a cifra de paro situábase en 
5 273 600 persoas, cun incremento de 295 300 persoas respecto ao trimestre anterior 
e de 577 000 respecto ao cuarto trimestre de 2010. A taxa de paro subira 1,33 puntos 
respecto do terceiro trimestre e chegara ao 22,85%, mentres que o número de ocupados 
era de 18,15 millóns de persoas (Gráficos 1 e 2)3.

Gráfico 1. Ocupados en España (millóns de persoas)

Fonte: elaboración propia con base en datos do INE (www.ine.es)

3 De feito, na chamada Gran Recesión 2.0 a fenda existente entre sexos no tocante ao acceso ao traballo 
chegou a diminuír de xeito notable, pois afectou dun modo particularmente intenso á poboación masculi-
na, dadas as características sectoriais da crise (Ruesga Benito e García, 2014).
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Gráfico 2. Taxa de paro (% sobre a poboación activa)

Fonte: elaboración propia con base en datos do INE (www.ine.es)

As presións dos mercados financeiros sobre a Zona Euro e a débeda pública española, 
amais das recomendacións da Unión Europea (UE)4, fixeron imprescindible abordar 
as deficiencias estruturais do mercado laboral para iniciar a recuperación da economía 
española.

Por outra banda, o 5 de agosto de 2011 o daquela presidente José Luís Rodríguez 
Zapatero recibiu na Moncloa unha carta asinada conxuntamente polo presidente do 
Banco Central Europeo (BCE), Jean-Claude Trichet, e o gobernador do Banco de 
España (BE), Miguel Ángel Fernández Ordóñez, en que se detallaban as principais 
medidas que o Goberno español debía tomar e que, en síntese, eran as que recollemos 
na seguinte táboa (Guindal, 2012):

4 Plasmadas na Recomendación do Consello do 12 de xullo de 2011, relativa ao Programa nacional de 
reforma 2011 de España, e pola cal se emite un ditame do Consello sobre o Programa de estabilidade 
actualizado de España (2011-2014).

Un lustro da reforma laboral española de 2012 e os seus efectos no mercado de traballo: 
precarización vs. creación de emprego

Anuario da Facultade de Ciencias do Traballo 8, 2017, pp. 123-142



128

Táboa 1. Medidas propostas polo BCE e o BE para afrontar a crise 

Fonte: Guindal (2012)

3. A reforma do mercado de traballo

As eleccións do 20 de novembro de 2011 propiciaron a aparición dun novo goberno 
liderado por Mariano Rajoy Brey, unha de cuxas primeiras medidas foi promulgar 
o Real decreto lei 3/2012, do 10 de febreiro, de medidas urxentes para a reforma do 
mercado laboral, que se coñeceu como «a reforma laboral». Segundo a exposición de 
motivos, concorrían as circunstancias de extraordinaria e urxente necesidade que esixe 
o artigo 86 da Constitución española para usar esta figura xurídica, pois as decisións xa 
tomadas reveláranse insuficientes e ineficaces para conseguir crear emprego.

A reforma do mercado laboral, con que se buscou cumprir as recomendacións feitas ao 
anterior executivo desde as institucións europeas, foi formulada para crear un marco 
laboral máis semellante ao existente no resto de Europa, amais de mellor preparado para 
afrontar o cambio de modelo produtivo en España, que xa non podería estar baseado 
na construción e o turismo como principais motores da economía (Guindal, 2012).

Porén, xa se viñeran impulsando cambios a prol dunha maior flexibilidade no marco 
das relacións laborais. No caso español, os diagnósticos previos ás reformas deste 
período de recesión coinciden en apuntar á rixidez salarial como principal causa do 
desequilibrio no mercado de traballo (Ortega e Peñalosa, 2012), por iso a negociación 
colectiva foi un elemento central nas reformas.

 Reforma da negociación colectiva que implique unha efectiva descentralización da negocia-
ción salarial

2 Abolición das cláusulas de indexación dos salarios coa inflación
3 Adopción de medidas especiais para fomentar a moderación salarial no sector privado
 Creación dun contrato de traballo excepcional cun custo de despedimento moi baixo para 

aplicar durante un período de tempo limitado
5 Eliminación de todas as restricións á concatenación dos contratos temporais
 Posta en práctica de medidas adicionais de consolidación fiscal superiores ao 0,5% do PIB, 

para garantir o cumprimento do obxectivo de finalizar o ano 2011 co déficit do 6% sinalado 
no Plan de estabilidade

7 Estritos controis sobre os orzamentos das comunidades autónomas e dos concellos
 Introdución dunha nova regulamentación do gasto que limite o seu incremento ao crecemento 

tendencial do PIB español

  

José Picatoste

Anuario da Facultade de Ciencias do Traballo 8, 2017, pp. 123-142

1

4

6

8



129

Táboa 2. Principais reformas da lexislación laboral no período da Gran Recesión 2.0

Fonte: Ruesga Benito (2016)

Aprobado en plena recesión, como diciamos, o Real decreto lei 3/2012 tiña por 
obxectivo principal cambiar a flexibilidade externa das empresas pola flexibilidade 
interna; é dicir, buscar a maneira de que as crises económicas comporten menos des-
trución do emprego e máis redución de soldos. Segue, por tanto, a mesma dirección 
que a reforma de 2010, malia resultar moito máis intensa (Malo, 2015). Así mesmo, 
era a súa finalidade expresa fomentar o emprego e acabar cun dos grandes males do 
mercado de traballo español, isto é, o excesivo peso da contratación temporal fronte 
á contratación indefinida.

De igual maneira, tiña outro obxectivo menos explícito que era minorar os custos la-
borais unitarios mediante unha desvalorización salarial, probablemente o efecto máis 
notorio da reforma laboral de 2012. A devandita desvalorización reflectiuse efectiva-
mente na diminución dos custos laborais unitarios, mais tamén no retroceso, mesmo, 
dos salarios monetarios e nunha perda do poder adquisitivo dos traballadores. Podemos 
dicir, de feito, que contribuíu de forma moi notable á maior desigualdade de rendas que 
se produciu en España nos últimos anos (Pérez Infante, 2016). Deseguida trataremos 
as súas principais características, a grandes trazos.

 Norma Data Modificacións introducidas
   Medidas extraordinarias para o mantemento e fomento do
   emprego, e a protección das persoas desempregadas
 Lei 35/2010 17/07/2013 Abre camiño ao abaratamento do despedimento
 RD 7/2011 10/06/2011 Medidas urxentes para a reforma da negociación colectiva
 RDL 2/2012  11/02/2012 Abarata e facilita o despedimento, acaba coa a ultraactividade
 Lei 3/2012 06/07/2012 dos convenios, facilita a desvinculación dos convenios
 RDL 4/2013 22/02/2013 Medidas de apoio aos emprendedores e de estímulo do
 Lei 11/2013 26/07/2013 crecemento e da creación de emprego 
   Reguladora do factor de sustentabilidade e do índice de
   revalorización do sistema de pensións da Seguridade Social
   Medidas urxentes para o fomento do emprego e a
   contratación indefinida
   Medidas urxentes para o crecemento, a competitividade e a
   eficiencia
   Programa de activación do emprego e itinerarios individuais
   e personalizados para as persoas desempregadas
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 RDL 2/2009 06/03/2009

 Lei 23/2013 23/12/2013

 RDL 3/2014 28/02/2014

 RDL 8/2014 14/07/2014

 RD 16/2014 19/12/2014
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a) Maior facilidade para o despedimento e despedimento menos custoso para a 
empresa

– Redúcese a indemnización do despedimento improcedente, que pasa a ser, en 
todos os contratos indefinidos, de 33 días por ano, cun límite de 24 mensualidades 
(antes era de 45 días por ano, cun límite de 42 mensualidades).
– Muda o réxime xurídico do despedimento colectivo (expediente de regulación de 
emprego, ERE). Unha das novidades reside na supresión da necesidade de autori-
zación administrativa, mantendo a esixencia comunitaria dun período de consultas, 
mais sen que sexa obrigatorio un acordo cos representantes dos traballadores para 
proceder aos despedimentos.
– Inclúese como causas que xustifican o despedimento as causas económicas (tres tri-
mestres consecutivos con caídas nos ingresos), técnicas, organizativas ou produtivas.

b) Medidas relativas ás modalidades de contratación
– Reforma do contrato a tempo parcial, en que pasa a admitirse a realización de 
horas extraordinarias, as cales se incluirán na base das cotizacións sociais.
– Modifícase a ordenación do traballo a domicilio para dar acollida ao traballo a 
distancia, baseado no uso intensivo das novas tecnoloxías (teletraballo).
– Refórmase o marco regulador das empresas de traballo temporal (ETT) para 
autorizalas a operar como axencias de colocación.
– Acéptase a formación profesional como dereito individual e recoñéceselles aos 
traballadores un permiso retribuído con fins formativos. Tamén se lles recoñece o 
dereito a unha formación profesional dirixida á súa adaptación ás modificacións 
operadas no posto de traballo.
– Modificacións no contrato para a formación e a aprendizaxe.

c) Cambio de equilibrios entre as partes da relación laboral
– Medidas que afectan á negociación colectiva e conducen os traballadores ao 
concerto individual das súas condicións de traballo:

• Facilítaselles ás empresas non aplicar os convenios colectivos, alén de modifi-
car, entre outros aspectos, a xornada de traballo, o horario, o réxime de traballo 
a quendas, as funcións etc.
• O convenio de empresa, sexa cal for o número de traballadores, sitúase como 
preferente a respecto do convenio sectorial nunha serie de casos.
• Remátase coa ultraactividade dos convenios aos dous anos de se cumprir o seu 
prazo de vixencia se non se acadou un acordo.
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– Reformas que favorecen a flexibilidade interna das empresas: ademais da reforma 
do réxime xurídico do despedimento colectivo, da modificación unilateral da xornada 
de traballo etc., permítese suspender o contrato de traballo e reducir a xornada por 
causas técnicas, organizativas ou produtivas.

Transcorridos cinco anos desde que se aprobou o Real decreto lei 3/2012, podemos 
constatar tres fenómenos relacionados coa dinámica e a estrutura dos convenios colec-
tivos: a redución da cobertura dos convenios en relación co número de traballadores 
cubertos; a crecente importancia dos novos convenios en detrimento dos plurianuais 
asinados en anos anteriores e o notable crecemento, dentro dos novos convenios, dos 
convenios de empresa (Pérez Infante, 2016).

4. Consecuencias da reforma laboral

4.1. Variacións nos salarios e nos custos laborais unitarios

O obxectivo da desvalorización salarial conseguiuse, e a baixada dos soldos xa inicia-
da no período anterior á crise acentuouse. Segundo os datos da Enquisa de estrutura 
salarial do INE, en 2011 a ganancia media por traballador/a era de 22 899,35 € anuais; 
en 2014 era mesmo inferior á de 2011 (22 858,17 €), despois de tocar fondo xusto un 
ano antes e situarse nos 22 697,86 € anuais (véxase a Táboa 3).

Táboa 3. Lucro medio por traballador/a (euros)

Fonte: elaboración propia con base nos datos da Enquisa de estrutura salarial do INE (www.ine.es)

Por outra banda, de acordo Enquisa anual de custos laborais (EACL) do INE, os custos 
laborais brutos por traballador/a medraron entre 2008 e 2011 un 5,3%, ao pasaren de 
29 610 € a 31 170 € anuais. En 2012, coa reforma laboral posta en marcha, reducíronse 
un 0,8%, e a esta minoración seguirían outras nos vindeiros anos: do 0,2% en 2013 
respecto a 2012; e do 0,6% en 2014 respecto a 2013. No ano 2015 os custos laborais 
unitarios ascenderon a 30 857,31 € (un 0,7% máis que o ano anterior) e os salarios re-
cuperáronse: o salario medio mensual, en termos brutos, foi de 1893,70 €, cun aumento 
do 0,66% respecto a 2014 (véxase a Táboa 4).

 2011 2012 2013 2014 2015
 22 899,35 22 726,44 22 697,86 22 858,17 23 106,30
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Táboa 4. Custos laborais anuais brutos por traballador/a (euros)

Fonte: elaboración propia con base na Enquisa anual de custos laborais do INE (www.ine.es)

Máis polo miúdo, podemos dicir que no período 2014-2015 o salario dos españois que 
máis cobran aumentou un 3,63%, mentres que os soldos entre 1300 e 1900 € mensuais 
retrocederon un 0,88% e as retribucións inferiores a 1100 € subiron só un 0,84%. É 
dicir, segundo o decil de salarios do emprego principal da Enquisa de poboación activa 
do INE, as rendas medias non lograron beneficiarse da mellora dos resultados en 2015.

Cómpre notarmos que as cifras da diminución do salario medio durante a crise serían 
superiores se puidesen introducirse nos cálculos outras desvalorizacións salariais, 
como a derivada das horas extra non pagadas, que en 2015 acadaron o máximo de 3,5 
millóns de horas de media. O 55,6% das horas extraordinarias realizadas nese ano, máis 
da metade, non foron aboadas, cando esta porcentaxe en 2008 fora do 38,97%; e as 
horas extraordinarias non cobradas polos traballadores a tempo parcial medrou un 67% 
desde 2008. E cómpre notarmos que a cifra de asalariados era sensiblemente inferior á 
de 2008 (14,8 millóns en 2015, fronte aos 16,9 millóns de 2008) (véxase a Táboa 5).

Táboa 5. Horas extra pagadas e non pagadas no período 2008-2015

Fonte: elaboración propia con base en datos do SEPE (2016)

 2011 2012 2013 2014 2015
 31 170,06 30 905,55 30 844,49 30 653,05 30 857,31

      Horas extra
      non pagadas
      á semana
      (% sobre o total
      de horas extra)
 2008 16 861,20 9387,03 5728,80 3658,23 38,97%
 2009 15 881,10 6650,48 3868,55 2781,93 41,83%
 2010 15 592,20 5823,28 3208,35 2604,93 44,73%
 2011 15 394,20 5917,98 3134,88 2783,10 47,03%
 2012 14 573,40 5165,70 2321,28 2844,43 55,06%
 2013 14 069,10 5591,98 2413,78 3178,20 56,84%
 2014 14 285,80 5492,55 2453,40 3039,15 55,33%
 2015 14 773,48 6251,80 2773,78 3477,80 55,63%
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Ademais, no período 2008-2014 os salarios baixaron un 0,7%, mentres que os prezos 
subiron un 8,5%, o que supón unha perda de poder adquisitivo do 9,2%, todo isto de 
media. A devandita perda de poder adquisitivo chegou a ser superior ao 10% na fase 
máis aguda da crise. A baixada dos prezos e a suba das remuneracións en 2014 min-
guaron algo o impacto.

En calquera caso, e de igual maneira, o proceso de moderación salarial podería ser máis 
intenso do que indican as estatísticas agregadas sobre os custos laborais, de fixármonos 
no índice de prezos do traballo (IPT) elaborado polo INE, cuxo obxectivo é medir a 
evolución temporal do prezo da man de obra sen que tal medida se vexa afectada polos 
cambios na cantidade e a calidade do factor traballo5. Se segundo a Enquisa de estrutura 
salarial en 2009 a hora traballada medraba un 4,1%, e en 2012 un 0,3%, o IPT ofrece 
datos máis axustados á realidade, como son un incremento do 1,5% en 2009 e unha 
diminución do 1,6% en 2012 (véxanse as táboas 6 e 7 e o Gráfico 3).

Táboa 6. Comparación da evolución dos salarios de acordo co IPT e a Enquisa de estrutura 
salarial no período 2009-2014. Variación anual (%)

Fonte: elaboración propia con base en datos do INE (www.ine.es)

 Ano EES IPT
 2009 4,1 1,5
 2010 3,1 0,5
 2011 0,1 -1,5
 2012 0,3 -1,6
 2013 0,5 -0,3
 2014 1,1 0,8

5 Cabe aquí mencionarmos a nesga de composición, que se refire a que os resultados no cálculo dun valor 
medio están afectados pola configuración dos elementos que se teñen en conta. Por exemplo, se nun perío-
do dado aumentasen os despedimentos dos empregados con soldos baixos sen que mellorasen os soldos 
dos demais traballadores, ao calcular o salario medio nese período sería posible obter que este aumentara, 
sen que se producise ningunha mellora real dos soldos. De feito, estariamos nunha situación peor en ter-
mos globais, xa que tería lugar un incremento das persoas desempregadas.
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Táboa 7. Evolución do IPT no período 2008-2014

Fonte: elaboración propia con base en datos do INE (www.ine.es).

Gráfico 3. Evolución do do IPT no período 2008-2014

Fonte: elaboración propia con base en datos do INE (www.ine.es)

Doutra banda, a nota elaborada sobre o IPT polo INE (2016) pon de manifesto que 
o retroceso dos soldos na crise non foi uniforme en España. Nalgunhas comunidades 
autónomas os salarios mesmo subiron (País Vasco e Baleares) e noutras baixaron moito 
máis que a media (Andalucía e Asturias). Cando estes datos se complementan coas taxas 
de inflación, os resultados botan o peor saldo en Asturias, onde a mingua dos salarios 
entre 2008 e 2014 foi dun 12,2%; séguea Andalucía, cunha diminución do 11,7%. As 
que menos perden son Canarias (3,8%) e Euskadi (3,4%).

No seu máximo desde o comezo da crise, as rendas salariais perderon 5,36 puntos do 
PIB en 2013. A partir de 2014 parece que recuperaron algo, e no ano 2015 os puntos 
do PIB perdidos eran 3,73 desde o inicio da crise. Dito doutra maneira: o peso dos 
salarios no PIB (509 984 millóns de euros) caeu até o 47,16% no derradeiro trimestre 

 2008 100,000
 2009 101,499
 2010 102,055
 2011 100,504
 2012 98,867
 2013 98,529
 2014 99,290
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do ano 2015. Pola contra, os beneficios empresariais gañaron aproximadamente tres 
puntos no mesmo período, aínda que cómpre notarmos que na actualidade o devandito 
incremento acumulado é de arredor dun punto desde o inicio da crise.

Outra medida con que se buscou baixar os custos laborais unitarios veu da man do Real 
decreto lei 3/2014, do 28 de febreiro, de medidas urxentes para o fomento do emprego 
e a contratación indefinida, en que se estableceu unha cota lineal (tarifa plana reducida, 
en palabras usadas neste real decreto) de 100 € mensuais de cotización á Seguridade 
Social para as novas contratacións indefinidas que mantivesen o emprego neto cando 
menos durante un ano, inicialmente entre o 25 de febreiro e o 31 de decembro de 2014.

Na memoria que acompañaba o citado real decreto cifrábanse os contratos que se ían 
beneficiar desta tarifa plana, malia se recoñecer que era difícil facer estimacións, en 
553 500, dos cales 166 000 serían a tempo parcial e 387 500 a tempo completo; xul-
gábase, así mesmo, que o 60% destes contratos, é dicir, 322 100, habían subscribirse 
polo incentivo da tarifa plana. Porén, no período citado, o número de contratos asinados 
foi de 172 984, moi lonxe das previsións iniciais. Así as cousas, o 29 de decembro de 
2014 prorrogouse a cota de 100 € mensuais até o 31 de marzo de 2015. En total, desde 
que se aplicou até esta data, acolléronse á súa aplicación 220 000 contratos, menos de 
metade dos agardados.

En abril de 2015 estableceuse un novo estímulo á contratación indefinida con vixen-
cia até o 31 de agosto de 2016. A nova axuda consistiu na exención de cotizar polos 
primeiros 500 € de soldo, con independencia do salario.

4.2. Desemprego

Como acabamos de ver, a reforma laboral reduciu os custos laborais por varias vías. 
Iso fixo que ao chegar a recuperación económica se crease emprego con maior cele-
ridade que na saída doutras crises. Nos anos noventa foi necesario un ano enteiro de 
crecemento e superar a liña do 2% para ver aumentar os postos de traballo nos saldos 
anuais. En 2014 só fixo falta un trimestre e unha alza do PIB do 1%. Desde entón, 
España encadea máis de dous anos en que o saldo anual presenta subas de máis dos 
400 000 postos de traballo. Practicamente todo o crecemento económico dos últimos 
anos se converteu en emprego.

A finais de 2016 había 18,5 millóns de ocupados, 350 000 máis que no mesmo trimestre 
de 2011, o ano anterior á aprobación da reforma. Tamén máis asalariados, o colectivo a 
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que se dirixía reforma: case 15,4 millóns, 250 000 máis. Desde que o mercado laboral 
atinxiu a máxima taxa de paro do 27% aproximadamente a comezos de 2013, a evo-
lución desta cifra foi favorable. Sitúase nun 18,63%, case ao nivel da segunda metade 
de 2009, de acordo cos datos do INE.

Os datos do mercado laboral en maio de 2017 amosan as dúas características máis 
relevantes da recuperación iniciada en 2014. A primeira é que se crea emprego a un 
ritmo alto, de feito a afiliación media á Seguridade Social aumentou en case 7200 no-
vos cotizantes ao día, isto é, 223 192 nun mes. A segunda é que a precariedade tamén 
medra, pois nos máis de dous millóns de contratos subscritos quedan de manifesto os 
altos índices de temporalidade.

Gráfico 4. Emprego e PIB

Fonte: Alcelay (2017)

4.3. Dualidade laboral e precariedade

Malia o dito na epígrafe anterior, cómpre notarmos que o traballo que se está a crear 
é precario e pouco produtivo. Se cun pequeno aumento do PIB hai máis emprego, es-
tamos diante do síntoma dunha das disfuncións máis perniciosas do mercado laboral 
español: a baixa produtividade, que se reflicte na temporalidade (Jimeno, 2016). Dito 
doutro xeito, a precariedade laboral segue a ser unha constante na análise do traballo 
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en España6. Os empregados temporais supoñen un 26,5% do total, a segunda cifra máis 
alta da UE, segundo Eurostat (ec. europa.eu/eurostat/data/database). A saída do desem-
prego por obter un traballo temporal é case cinco veces máis probable que por acadar 
un emprego indefinido (11,8% fronte a 2,6%), de acordo con García Pérez (2016)7.

Ademais, hai que ter en conta outros factores que apuntan a un aumento desta dualidade, 
como, por exemplo, que a duración dos contratos temporais é cada vez menor (Cebrián 
López, 2016b). A duración media dos contratos en 2015 foi, aproximadamente, de 54 
días, fronte aos 64 días rexistrados como media en 2010. Ademais, ao redor do 25% 
dos contratos que se subscribiron en xaneiro de 2016 tiveron unha duración inferior a 
sete días, mentres que cinco anos antes só representaban un 6% (SEPE, 2016).

Gráfico 5. Asalariados con contrato ou rotación laboral temporal

Fonte: elaboración propia con base en datos do INE (www.ine.es)

6 O retroceso do emprego temporal durante a crise (21,9% a comezos de 2013) debeuse, simplemente, a 
que é máis fácil de destruír.
7 Este autor apunta a un efecto positivo, aínda que pequeno, da reforma en termos de redución da dua-
lidade do mercado de traballo español. No seu parecer, cumprirá un maior esforzo para reducir de xeito 
substancial a dualidade e conseguir un mercado máis eficiente e con maiores taxas de crecemento da 
produtividade.
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Gráfico 6. Persoas ocupadas a tempo parcial (miles)

Fonte: elaboración propia con base en datos do INE (www.ine.es)

Tamén podemos apreciar a precariedade no aumento das xornadas a tempo parcial, en 
especial as non desexadas, nos últimos anos. Os traballos por hora supoñen agora o 
15,3% do emprego asalariado. Isto explica que, malia haber máis emprego, as horas 
traballadas aínda estean por debaixo do nivel de fai cinco anos. Ademais, no derradeiro 
trimestre de 2016 incrementouse o subemprego. Case dous millóns de ocupados tra-
ballaban menos horas das desexadas, 150 000 máis que no trimestre anterior.

Como vimos dicindo, o emprego español destaca na UE por inseguro e precario, e non 
só polas cifras do paro e a temporalidade. As persoas que teñen un emprego soportan 
condicións de traballo peores que a media europea. Os datos sobre os horarios, a con-
ciliación familiar e a seguridade no posto figuran entre os máis adversos do continente 
(Eurofound, 2016)8.

Podemos establecer, xa que logo, que o incremento que experimentou a ocupación en 
España nos dous últimos anos está lonxe de traducirse en avances cualitativos. Un 26% 

8 Eurofound é a axencia que vela pola existencia dunhas boas condicións de vida e de traballo no marco 
da UE. O estudo que citamos baséase nas respostas que ofreceron 44 000 traballadores europeos en 2015.
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dos traballadores declara temer perder o seu emprego nos seguintes seis meses, cando 
a media europea é do 17%, unha porcentaxe que é case idéntica á de temporalidade. 
Doutra parte, a inseguridade laboral non vén só da man da contratación temporal. O 
60% dos contratos indefinidos que foron asinados entre 2005 e 2015 non superaron 
os dous anos de vida (Cebrián López, 2016a), polo que moitos dos traballadores que 
acceden a empregos con contratos indefinidos non abandonan a inestabilidade. 

No tocante aos horarios de traballo, case a metade (o 49%) dos traballadores asegura 
que entre o final da súa xornada laboral e o principio da seguinte hai un intervalo de 
tempo inferior ás once horas, a cifra máis elevada dos 28 estados membros. Os extensos 
horarios do sector da hostalaría, de gran peso en España, e os factores culturais xustifican 
esa cifra. As quendas prolongadas deixan, ademais, pouca marxe á flexibilidade: só o 
9% dos empregados poden adaptar o horario laboral ás súas necesidades, a metade que 
no resto de Europa; e á conciliación coa vida familiar: o 24% dos traballadores ten difi-
cultades para compaxinala coa laboral e tan só Grecia presenta datos peores (un 26%).

A precariedade laboral, que impacta negativamente na saúde física e psicolóxica da 
poboación ocupada segundo admite Eurofound (2016), convive, porén, coas menores 
taxas de absentismo de toda Europa. Só o 11% dos empregados declara que se ausentou 
do seu posto de traballo máis de cinco días no último ano, a cifra máis baixa da UE. 
Por outra banda, o 69% quéixase de realizar tarefas monótonas, cando a media europea 
non chega ao 50%, e un 35% está sometido a unha forte presión, oito puntos por riba 
da media do bloque comunitario (Eurofound, 2016).

5. Un novo marco de relacións laborais

O modelo implantado pola reforma laboral non resolve os problemas estruturais do 
emprego, malia permitir a supervivencia das empresas danadas pola crise e reducir 
os custos laborais unitarios, pois a contratación aínda se fixo máis precaria. Si, o 
desemprego segue a descender, segundo a Enquisa de poboación activa do primeiro 
trimestre de 2017, por efecto do turismo e a hostalaría, até o punto de que a taxa de 
paro xa é inferior ao 20% por primeira vez nos últimos seis anos; ora ben, non deixa 
de ser a taxa máis elevada da UE despois da de Grecia. O problemas do paro xuvenil 
e do paro de longa duración, amais da temporalidade do emprego, mantéñense e frean 
as oportunidades de crecemento.
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No contexto dun novo marco de relacións laborais, a produtividade é un elemento 
fundamental. Terase que optar entre manter un modelo económico similar ao que 
existía antes da crise, con empregos de baixa produtividade, en que España era vista 
como un país de camareiros e albaneis, sostido mediante unha contratación precaria 
e cun custo público moi elevado de desemprego, dun lado; ou, do outro, construír un 
mercado laboral máis estable, máis flexible e mellor disposto para distribuír as ofertas 
de traballo dispoñible9. Esta é a única garantía á vez da competitividade para a empresa 
e dunha verdadeira estabilidade no emprego e de niveis salariais superiores para o/a 
traballador/a (Sala Franco, 2016).

Neste sentido, a mellora da produtividade esixe, entre outros factores, un maior inves-
timento en I+D+i, a reciclaxe permanente do persoal, o establecemento de medidas de 
flexibilidade interna nas empresas e a loita contra o exceso de temporalidade10. 

6. Conclusións

A reforma laboral de 2012 foi unha elaboración normativa de urxencia que non se 
deseñou co fin de mellorar o mercado de traballo, nin sequera para soster ou aumentar 
a contratación fixa. Aplicouse e segue a aplicarse para aumentar a probabilidade de 
supervivencia das empresas, facilitando e abaratando os despedimentos ou os reaxus-
tes nas súas actividades, é dicir, para acrecentar a flexibilidade interna das empresas 
(modificación unilateral da xornada de traballo, do horario, do réxime de traballo a 
quendas, as funcións dos postos etc.). 

De por parte, contou cos obxectivos menos explícitos de reducir os custos laborais 
unitarios mediante unha desvalorización salarial, para que España recuperase parte 
da competitividade perdida nos anos anteriores; e propiciar un cambio substancial 
no sistema español de relacións laborais, para inclinar a balanza cara a unha das súas 
partes: as empresas (Casas Baamonde, 2015).

9 Non é certo que o emprego creado na recuperación do período 2014-2016 sexa basicamente emprego 
non cualificado no sector hostaleiro, aínda que a porcentaxe que lle corresponde sexa importante: supón 
o 22% de todo o emprego creado nestes anos. En realidade, as ocupacións que requiren un maior grao de 
cualificación son as que maior crecemento experimentaron (Fernández, 2017).
10 O contrato único que eliminaría a dualidade no mercado laboral, en opinión de Sala Franco (2016), vén 
ter como resultado a conversión de todos os traballadores en temporais.
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O efecto depresivo sobre as rendas salariais da reforma laboral converteuse nun pro-
blema en 2017, ao limitar a capacidade de compra dos salarios e frear, por tanto, unha 
recuperación efectiva do consumo de bens no medio e longo prazo. Non debe esquecerse 
que máis dun 80% das persoas ocupadas son asalariadas, e o consumo privado depende 
delas; á súa vez, o consumo privado explica máis do 60% do PIB.

Con independencia do que se atinxiu coa reforma laboral, trátase dunha lexislación, 
como dicimos, de urxencia económica. A precariedade dos contratos é un problema 
social grave porque acrecenta unha desigualdade perigosa e impide unha recuperación 
equilibrada da demanda interna. Por todo isto, o mellor que se podería facer coa refor-
ma laboral de 2012 é adecuala dun xeito consensuado á nova situación da economía, 
cando menos en dous puntos principais: reducir a precariedade e elevar, na medida do 
posible, as rendas. 
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Resumo

As variables psicosociais non poden considerarse compoñentes secundarias ou complementa-
rias do concepto de seguridade e saúde laboral, senón que o son substantivas, debido á crecente 
importancia dos factores organizacionais na estrutura actual do traballo. Así, de acordo coa Lei 
de prevención de riscos laborais e co Regulamento dos servizos de prevención, as empresas 
teñen a mesma obriga de avaliar os riscos psicosociais que calquera outra clase de risco. De 
feito, a identificación, a valoración e o control dos factores de risco de orixe psicosocial, xunto 
coa planificación das medidas preventivas correspondentes, conducen a unha xestión máis efi-
caz das persoas da organización. 

Neste artigo analízanse os principais estudos que tiveron en conta a relación entre variables 
psicosociais e clima laboral desde os inicios do estudo destas.

Palabras clave: clima laboral, factores de risco psicosociais, prevención, psicosocioloxía 
aplicada.

Abstract

Psychosocial factors cannot be considered as secondary or complementary elements within 
the concept of occupational safety and health. They are substantive factors due to the growing 
importance of organizational factors in the current structure of work. In accordance with the 
Law on Prevention of Occupational Risks and with the Regulation of Prevention Services, there 
is the same obligation on the part of companies to assess psychosocial risks as any other kind 
of risk. In fact, the identification, assessment and control of risk factors of psychosocial origin 
and the planning of the corresponding preventive measures, lead to an effective management 
of the people of the organization.

This article analyses the studies that have taken into account the relationship between 
psychosocial variables and work environment since its inception.

Keywords: Work environment, Psychosocial risk factors, Prevention, Applied Social 
Psychology.
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1. Variables psicosociais

A Organización Internacional do Traballo (OIT) define as variables psicosociais como 
froito das interaccións entre o traballo, o medio en que se traballa, a satisfacción la-
boral e as condicións da organización, dunha banda; e, da outra, as capacidades, as 
necesidades, a cultura e a situación persoal dos empregados fóra do traballo, todo o 
cal, a través de percepcións e experiencias, pode influír na saúde, no rendemento e na 
satisfacción laboral (Sauter, Murphy, Hurrell e Levi, 2001). É dicir, falamos daquelas 
condicións presentes nunha situación laboral que están directamente relacionadas coa 
organización, o contido do traballo e a realización das tarefas, e que teñen a capacidade 
de afectar tanto ao benestar ou a saúde ‒física, psíquica e social‒ dos traballadores 
como ao desenvolvemento do seu traballo, de acordo coa nota técnica de prevención n.º 
443 do Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo (Martín e Pérez, 1997).

En definitiva, son aqueles trazos das condicións de traballo e, sobre todo, da organiza-
ción do traballo que poden producir danos específicos para a saúde dos traballadores, 
segundo o nivel de exposición e a persoa, o tempo e o lugar (Caicoya, 2004), que 
comprenden a cultura ou o clima da organización, as funcións e características das 
tarefas e as relacións interpersoais no traballo; para alén, algúns autores inclúen ta-
mén neste concepto a contorna extralaboral e a personalidade dos individuos (Sauter, 
Murphy, Hurrell e Levi, 2001). Por teren a capacidade de afectar tanto ao benestar, a 
saúde e a seguridade dos traballadores como ao desenvolvemento do traballo, os fac-
tores psicosociais poden considerarse riscos psicosociais (VV. AA., 2006); neste caso, 
os riscos psicosociais serían aqueles factores psicosociais que poden adoptar valores 
desfavorables e influír de maneira negativa na saúde e a seguridade dos traballadores, 
así como no seu desempeño.

Os riscos psicosociais inclúen, xa que logo, como vimos anotando, características da 
tarefa, a empresa e a súa estrutura, alén de relativas á organización do tempo de traballo 
(Lahera e Góngora, 2002). Poden clasificarse en tres grandes grupos: os riscos relaciona-
dos coa organización do traballo, os relativos ás tarefas específicas de cada traballador/a 
e aqueles que teñen a ver coas interaccións sociais dos empregados (VV. AA., 2006).

A preocupación polo estudo dos riscos psicosociais na contorna laboral xorde fun-
damentalmente polo alto grao de correlación detectado entre variables psicosociais e 
distintas enfermidades (Martín, Luceño, Jaén e Rubio, 2007). Estar exposto/a a factores 
psicosociais adversos no contexto laboral produce tensión mental nos traballadores 
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(estrés laboral), a cal, de se manter no tempo, pode constituír un risco de enfermidade 
cardiovascular (Karasek, 1979; Karasek e Theorell, 1990; Stansfeld e Marmot, 2002); 
trastornos musculoesqueléticos (Stansfeld, Bosman, Hemingway e Marmot, 1998); 
depresión (Tsutsumi, Kayaba, Theorell e Siegrist, 2001); síndrome de esgotamento 
profesional ou do profesional queimado (burnout) (Gil-Monte, Carretero e Roldán, 
2005; Boada, De Diego e Agulló, 2004) e baixa autopercepción da saúde (VV. AA., 
2001). Desde o punto de vista das organizacións, a percepción do estrés e a falta de 
satisfacción laboral tamén se puxo en relación coa carga mental (Rubio, Díaz, Martín 
e Puente, 2004); o absentismo laboral; a accidentabilidade e unha maior propensión 
ao abandono da entidade (Osca, González-Camino, Bardera e Peiró, 2003; Luceño e 
Martín, 2005; González-Romá, Tomás e Ferreres, 1995).

A personalidade dos empregados, como dixemos, tamén repercute na súa percepción 
da contorna laboral. Os suxeitos cun padrón motivacional caracterizado por un forte 
compromiso co traballo e unha alta necesidade de aprobación teñen un maior risco de 
experimentar tensión debido aos intercambios non simétricos (Martín, Luceño, Jaén 
e Rubio, 2007). Estes traballadores expóñense con maior frecuencia a altas deman-
das no traballo ou esaxeran os seus esforzos máis alá do necesario; como resultado, 
son máis vulnerables á frustración, polas elevadas expectativas que teñen respecto 
ás recompensas (Siegrist, 1998 e 1996; Luceño, Rubio, Díaz e Martín, 2010). Outra 
característica da personalidade que cómpre termos en conta é o grao de ansiedade do/a 
traballador/a: aqueles empregados cun nivel de ansiedade elevado perciben a contorna 
como máis estresante que aqueles cun baixo grao de ansiedade (Martín, Luceño, Jaén 
e Rubio, 2007).

A este respecto, cómpre lembrarmos que a distinción entre afecto positivo e afecto 
negativo foi considerada un dos principais piares para diferenciar entre ansiedade e 
depresión (Tellegen, 1985). Contar cun padrón de personalidade dominado por unha 
afectividade negativa faría os suxeitos máis vulnerables, o que constitúe un factor de 
risco de ansiedade, depresión e estrés laboral (Moral de la Rubia, 2011). Só de se ser quen 
de reaccionar de forma positiva se anulará a forza desestabilizadora. Daquela, cómpre 
contar con sistemas organizativos de control, que deberían estar a cargo dos mandos, 
adecuados non só no tocante ás condiciones obxectivas, cando puidesen medirse, senón 
tamén ás particulares formas de reacción dos individuos e os grupos (Caicoya, 2004).

A exposición aos factores de risco psicosociais, e o peso destes no mantemento da segu-
ridade e a saúde no traballo, levaron a que distintas enquisas sobre saúde e condicións 
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de traballo, de ámbito nacional e europeo, buscasen medilos. Entre os seus resultados 
cabe salientarmos que existe un crecente número de traballadores que declaran estar 
expostos a estes factores de risco, o que pon de relevo a necesidade de desenvolver 
intervencións preventivas. A este respecto cómpre notarmos que a Axencia Europea 
para a Seguridade e a Saúde no Traballo (EU-OSHA) considera que tales intervencións 
poden dividirse en tres categorías: a) intervencións sobre os individuos, que pretenden 
diminuír os seus niveis de estrés mediante técnicas como a relaxación e o afrontamen-
to; b) intervencións sobre a interface individuo-organización, que buscan mellorar 
as relacións entre colegas, e entre colegas e supervisores, ou lograr o mellor axuste 
persoa-medio; e, finalmente, c) intervencións sobre a organización, que se centran en 
producir cambios na estrutura da entidade ou o ambiente físico (Van der Klink, Blonk 
e Van Dijk, 2001; Amutio, 2004).

No artigo 4.7.d) da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais 
(en diante LPRL), dise que aquelas características da organización e a ordenación do 
traballo que inflúan na magnitude dos riscos a que estean expostos os traballadores 
deben considerarse «condición de traballo». En consecuencia, teñen que ser obxecto 
de avaliación e acción preventiva (Caicoya, 2004). E non debemos esquecer que as 
empresas teñen a mesma obriga de avaliar os riscos psicosociais que calquera outra 
clase de risco. De feito, segundo o artigo 15.b) da LPRL cómpre avaliar todos os riscos 
que non puidesen eliminarse e que afecten á seguridade e a saúde dos traballadores, 
para despois planificar a acción preventiva que poida corresponder (artigo 16.1). Os 
riscos psicosociais cumpren claramente ambos os dous criterios mencionados (VV. 
AA., 2006; Reig-Botella e Clemente, 2011).

Así mesmo, debemos recalcar que no artigo 14 da LPRL se establece que os empre-
sarios garantirán a seguridade e a saúde dos traballadores en todos os aspectos rela-
cionados co traballo, no tocante non soamente aos que se clasifiquen como accidente 
de traballo ou enfermidade profesional, senón tamén ás enfermidades, patoloxías ou 
lesións sufridas con motivo ou ocasión do traballo. Neste sentido, de acordo coa LPRL, 
todas as empresas deben abordar unha avaliación dos riscos psicosociais axustada ás 
súas características, é dicir, en que teñan en conta aqueles riscos que poden afectar 
aos seus traballadores pola actividade e as particularidades da empresa e segundo os 
postos que ocupen.

A avaliación de riscos psicosociais ten como obxectivo mellorar a seguridade e a saúde 
dos empregados da empresa (VV. AA., 2006). Os seus resultados poden contribuír moi 
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positivamente ao incremento da calidade da vida laboral ‒da cal depende en boa medida 
a saúde mental no traballo (Duro, 2005)‒, do clima e da cultura de seguridade (Meliá 
e Sesé, 1999), e tamén ao desenvolvemento de organizacións saudables (Salanova, 
Grau e Martínez, 2005). Así as cousas, a avaliación de riscos psicosociais convértese 
nunha ferramenta preventiva de grande importancia, posto que a identificación, a 
valoración e o control dos factores de risco de orixe psicosocial, xunto coa planifica-
ción das oportunas medidas preventivas (Nogareda e Almodóvar, 2006), conducen a 
unha xestión eficaz das persoas da organización, no sentido de se atinxir unha mellor 
adecuación ás tarefas, o contorno e a propia empresa, o cal se traduce nunha maior 
eficacia da organización.

2. Clima laboral

O concepto de clima organizacional abrangue unha serie de fenómenos que teñen a ver 
tanto cos individuos como co contexto en que realizan a súa actividade laboral. Usual-
mente asimílase ao carácter interno do traballo nunha organización e recoñécenselle 
influencias sobre as cognicións e as condutas das persoas (Ashforth, 1985), así como 
sobre os procesos de avance, evolución e adaptación das entidades. Podemos situar os 
seus antecedentes na idea de ambiente que se atopa nos traballos de Tolman (1932), que 
buscou explicar a conduta propositiva sobre a base de mapas cognitivos individuais e 
achou que o ambiente relevante para a conduta é abertamente subxectivo. No entanto, o 
desenvolvemento deste concepto de clima social e a investigación ao respecto comezan 
cos estudos de Lewin e colaboradores (1935, 1939, 1951), que serven como estímulo 
para o crecente interese polo contexto social.

En particular, é no traballo experimental de laboratorio de Lewin e Lippity White 
(1939) sobre os estilos de liderado grupal que se introduce o termo «clima» para facer 
referencia á ligazón entre a persoa e o ambiente. De acordo con estes autores, segun-
do sexa a conduta dos líderes (que eles tipifican como democrática, autocrática ou de 
laissez faire), o grupo terá un comportamento determinado, de forma que se crearán 
diferentes climas. Máis adiante, xa nos anos cincuenta, importantes investigadores en 
materia de psicoloxía organizacional recoñecerán a grande influencia dos ambientes 
das organizacións sobre a conduta dos individuos as integran.

Por outra banda, en todos estes traballos de que falamos enténdese que o contexto 
social fornece un padrón relativamente duradeiro e estable das accións e interaccións 
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da xente na organización, ao tempo que constitúe un conxunto de forzas sociais que 
actúan sobre o individuo nese ambiente (Fernández, 1985). O traballo que tivo máis 
impacto no desenvolvemento do estudo do clima, a teoría da personalidade de Murray 
(1938), reinterpreta as liñas marcadas por Lewin ao conceptualizar as forzas externas e 
internas como necesidades (tendencias autodirectivas da personalidade) e como presións 
(controis situacionais externos). A contorna, tal como for, inflúe no clima psicolóxico 
dos individuos que traballan no seu marco.

Para Argyris (1958) as organizacións fúndanse co fin de conseguir un obxectivo, do 
cal se deriva unha serie de necesidades e requirimentos a que os seus membros deben 
dar resposta; mais tamén os individuos chegan a elas cunhas necesidades persoais que 
moitas veces non coinciden coas da organización. A maneira de manter o conflito que 
xorde dentro dos límites do aceptable reside na creación dunha atmosfera de confianza 
interpersoal, de compromiso e apertura ‒dimensións do clima‒, que favoreza que os 
problemas afloren e poida dárselles unha solución axeitada. Neste sentido, as relacións 
interpersoais son os determinantes principais do clima da organización, segundo este 
investigador. Só un par de anos máis tarde, Gellerman (1960), que segue os pasos das 
definicións analóxicas e entende o clima como a «personalidade» ou o «carácter» da 
organización, sinala que as metas e as tácticas dos individuos, a través das cales se 
manifestan as súas actitudes, deben xulgarse tamén como determinantes do clima.

Como sinalan Salgado, Remeseiro e Iglesias (1996), aínda que non existe un acordo 
total sobre o concepto de clima organizacional e a súa utilidade (Guion, 1973), si 
contamos cun notable grao de acordo en que o conxunto de percepcións que teñen 
sobre a organización os seus empregados ‒entendidos como un todo‒ é un dos seus 
compoñentes principais (James e Jones, 1974). A través desta percepción dos atributos 
organizacionais, os empregados dan un significado psicolóxico ás prácticas, os pro-
cedementos e as políticas da entidade, que valoran como propiedades obxectivas da 
organización (Rentsch, 1990).

O desenvolvemento histórico deste concepto, na teoría e na investigación podería 
enmarcarse dentro de dúas formas de pensamento ou marcos conceptuais (Munné, 
1989) como son o cognitivismo e o funcionalismo. Os individuos dunha organización, 
ou dun grupo ou subsistema dunha organización, e dun nivel xerárquico determinado 
deberán desenvolver percepcións do clima semellantes; xa que logo, se o incluímos 
nos marcos teóricos da cognición social e do funcionalismo (Munné, 1989), asumimos 
que o clima é un construto psicosocial que garda relación tanto coas características 
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dos individuos como coa natureza do contexto (Silva, 1992), e que atinxe todo aquilo 
a que o individuo reacciona na organización e que forma o contexto de estímulos e 
interrelacións que teñen lugar na propia vida organizacional. De feito, non se exclúe a 
utilización de modelos motivacionais para explicar as condutas, senón que se estima 
que tales modelos poden servir de axuda, en particular, para esclarecer as diferenzas 
na conduta e as actitudes de cada individuo (Silva, 1992).

Para estudar o clima debe terse en conta todo o contexto organizacional, incluso o 
externo, non só as percepcións dos individuos, senón tamén a estrutura, os procesos 
e as prácticas da organización, así como as interaccións dos individuos entre si e co 
contexto organizacional (Silva, 1992). Neste sentido, Moran e Volwein (1992) propoñen 
analizar o clima organizacional desde catro puntos de vista: o estrutural, o perceptual, 
o interactivo e o cultural (Jaime e Araujo, 2007):

a) A aproximación estrutural entende o clima como unha manifestación obxectiva da 
estrutura da entidade. Todos os membros dunha organización se ven expostos a certas 
características súas; esta exposición común lévaos a elaborar percepcións similares 
que representan o clima organizacional.
b) A perspectiva fenomenolóxica ou da percepción parte da base de que a formación do 
clima se localiza na propia persoa. Cada empregado/a procesa e elabora de forma persoal 
as características organizacionais, que son psicoloxicamente significativas para el/a.
c) Desde o punto de vista interactivo, os intercambios entre os membros da organiza-
ción dan pé a que manteñan unhas percepcións compartidas sobre ela, que constitúen o 
clima organizacional. Este defínese así como o efecto combinado das características da 
personalidade dos membros en interacción con elementos estruturais da organización.
d) A aproximación cultural defende o impacto da cultura da organización nos procesos 
de interacción social e nas percepcións que se teñen dela. Pon o foco no papel da in-
teracción dos membros da organización, a que engade o rol crítico que xoga a cultura 
na formación do clima.

Como pode apreciarse, o estudo do clima integra dimensións dos distintos niveis orga-
nizativos e unidades estruturais, aínda que incide de forma decisiva no funcionamento 
e a dinámica das organizacións. Pritchard e Karasick (1973) enumeran entre as súas 
principais dimensións as seguintes: autonomía, conflito fronte a cooperación, relacións 
sociais, estrutura, calidade da recompensa, relación rendemento-retribución, motivación 
para o rendemento, polarización do status, flexibilidade e innovación, toma de decisións 
e apoio (Vega, Rodríguez e Montoya, 2014).
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Salgado, Remeseiro e Iglesias (1996), que estudaron de xeito específico a correlación 
entre o clima da organización e a satisfacción laboral nunha peme, atoparon que só se 
relacionan nun aspecto concreto: a percepción das relacións interpersoais. Así, podería 
darse o paradoxo de que unha empresa presentase un clima organizacional positivo e, 
ao tempo, boa parte dos seus empregados manifestase un certo grao de insatisfacción 
laboral. Estes autores sinalan así mesmo a conveniencia de que nos diagnósticos do 
clima das organizacións se pescuden e analicen separadamente clima e satisfacción, 
xa que poderían ter efectos diferenciais sobre a produtividade laboral (rendemento, 
absentismo, rotación, accidentes etc.). Quinn e Rohbraugh, pola súa vez, formularon 
a aproximación de valores alternativos, base teórica que servirá para o desenvolve-
mento dun cuestionario sobre cultura e clima organizacional (González-Romá, Tomás 
e Ferreres, 1995).

Kline e Boyd (1991) estudaron a relación entre o clima e a satisfacción laboral en tres 
niveis xerárquicos, en que atinxiron correlacións positivas entre estas dúas variables. 
Así, concluíron que unha organización en que se traballa en equipo, con obxectivos 
comúns e un amplo nivel de autonomía e incentivos produce unha maior satisfacción 
laboral entre os seus empregados; unha boa satisfacción laboral, á súa vez, redunda nun 
absentismo por baixa laboral inferior ao daquelas organizacións onde a satisfacción 
laboral é máis baixa (Mañas, Gómez, Fernández, De los Ríos e Corral, 1998).

Repetti e Cosmas (1991), para investigar a relación entre o clima e a satisfacción labo-
ral, mediron dous compoñentes do ambiente social: o ambiente social individual, que 
sería aquel espazo social que rodea un/ha empregado/a concreto/a; e o ambiente social 
común, isto é, o compartido por todos os empregados dun mesmo lugar de traballo, 
cunha relativa independencia das características persoais. Neste estudo confirmouse a 
influencia do clima sobre a satisfacción, e en particular a incidencia das percepcións 
do ambiente social común. Pola súa parte, Ostroff (1993), co obxectivo de obter da-
tos polo miúdo da influencia do clima sobre a satisfacción laboral, desagregou estes 
elementos en doce dimensións diferenciadas. Nove das doce dimensións presentaron 
correlacións positivas e significativas.

As dimensións que permiten caracterizar as organizacións son as seguintes: flexibi-
lidade (descentralización-diferenciación) versus control (centralización-integración) 
e orientación interna (cara aos propios procesos e os propios empregados) versus 
orientación externa (cara á contorna). A combinación destas dimensións dá lugar aos 
catro tipos de clima seguintes:
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a) De apoio, definido pola flexibilidade e a orientación ao individuo, a confianza persoal, 
a apertura e o compromiso entre compañeiros, o coidado das relacións interpersoais.
b) De innovación, cuxos trazos característicos son a flexibilidade e a orientación á 
entidade, a apertura a novas ideas e o apoio aos cambios tecnolóxicos.
c) De regras, caracterizado polo control e a orientación ao individuo, e o respecto ás 
regras e á orde imposta, así como ás xerarquías establecidas.
d) Orientado ás metas: as súas manifestacións máis visibles son o control e a orientación 
á organización, para alén da busca dos obxectivos establecidos, de resultados óptimos 
e de eficiencia na entidade.

Kopelman, Brief e Guzzo (1990) propoñen que as prácticas da xestión de recursos 
humanos inflúen na produtividade a través dos seus efectos sobre o clima, é dicir, sobre 
as interpretacións que os individuos fan do ambiente laboral.

A dimensión do clima relacionada coas regras aparece como un claro antecedente de 
determinadas dimensións da satisfacción laboral, concretamente da satisfacción labo-
ral co equipo, co grao de autonomía e coa definición de obxectivos e tarefas (Mañas, 
Belmonte, González-Romá e Peiró, 1998).

A satisfacción laboral pode definirse como a resposta emocional que resulta da ava-
liación de se o posto de traballo cumpre ou permite cumprir os valores laborais do 
individuo, con base nos seguintes parámetros (Salgado, Remeseiro e Iglesias, 1996):

a) A natureza do traballo, que inclúe factores como o grao de posible variedade da 
tarefa que se leva a cabo, o grao de autonomía á hora de realizala, o uso de habilidades 
e aptitudes para desenvolvela e as horas que comporta efectuala.
b) As condicións que actúan como incentivos, como o salario, o status profesional que 
fornece, as posibilidades de ascenso e a seguridade en que se desempeña o traballo.
c) O grupo de traballo, en que alén da cohesión do propio grupo cabe mencionarmos o 
tamaño e as oportunidades de interacción que se poden presentar no seu seo.
d) A supervisión, que se refire á consideración e o recoñecemento do traballo, así como 
á participación na toma de decisións, elementos moi importantes neste sentido.
e) A empresa, onde se consideran factores como a forma e o tamaño do negocio, o 
grao de participación na dirección e outros aspectos máis particulares de cada centro de 
traballo, como por exemplo as políticas de recursos humanos, a relación cos sindicatos, 
a reputación da propia empresa, os programas de formación e servizos sociais etc.
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f) As diferenzas individuais entre os traballadores no tocante á idade, o sexo, a inte-
lixencia, a personalidade, a orientación cara ao traballo etc. tamén son factores que 
afectan ao grao de satisfacción laboral.

A falta de satisfacción frustra non só os individuos: as súas consecuencias esténdense 
facilmente a toda a colectividade laboral, con resultados que se poderían considerar peri-
gosos. Os factores que interveñen varían co sexo, a idade, os antecedentes psicolóxicos, 
as aptitudes, os desexos, a vida familiar, o medio etc.; hai incluso causas patolóxicas 
que explican unha insatisfacción laboral constante e que dependen de factores xenéticos 
e constitucionais. A mellor maneira de coñecer as causas que levan os traballadores á 
satisfacción ou insatisfacción nun determinado centro de traballo é realizar un estudo 
do clima laboral que se sirva destes tres métodos básicos:

a) A observación, que é o menos obxectivo de todos, mais pode servir para nos acercar 
á situación; a simple observación dun departamento ou dalgúns traballadores concretos 
na realización do seu traballo pode darnos pistas sobre a súa motivación ou como é o 
ambiente en que se efectúan as tarefas.
b) A utilización de ratios, de indicadores que, ben interpretados, poden darnos algunhas 
das claves de por que existe un maior ou menor grao de satisfacción laboral entre os 
traballadores. Algúns dos indicadores máis usados son o grao de absentismo, o número 
de accidentes laborais, a produtividade, a participación etc.
c) Entrevistas, cuestionarios, enquisas, pois a mellor forma de pescudar o que pensa 
unha persoa é preguntarllo directamente. Trátase dos métodos máis importantes á 
hora de valorar o grao de satisfacción laboral, xa que son os que máis se achegan aos 
traballadores.

Nos últimos anos viu a luz unha notable cantidade de investigacións sobre o clima 
organizacional e a satisfacción laboral, motivadas en boa medida pola influencia 
destes elementos sobre a produtividade dos empregados, en que se tratan temas como 
a relación entre a conduta de liderado e o clima; a satisfacción e o compromiso coa 
organización; a satisfacción, o absentismo e a rotación do persoal; ou a satisfacción e 
o rendemento, entre outros.

Polo demais, como diciamos antes, a empresa debe cumprir a normativa de prevención 
de riscos laborais. Unha boa política de prevención de riscos é o mellor método para 
atinxir un clima de saúde laboral correcto. A contribución á seguridade en contextos in-
dustriais dos factores de natureza psicosocial e organizacional foi confirmada en diversos 
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traballos de investigación, polos adecuados resultados obtidos nalgúns programas de 
intervención condutual (Meliá e Sesé, 1999). Porén, tales resultados tiveron moi pouca 
influencia nas prácticas de prevención ao uso contra os accidentes ocupacionais (Isla e 
Díaz, 1997), e raramente se realizan análises sistemáticas rigorosas sobre os factores 
psicosociais precursores dos accidentes (Coyle, Sleeman e Adams, 1995).

De acordo con Meliá e Sesé (1999), un destes precursores psicosociais é o clima de 
seguridade, que pode considerarse un subconxunto da variable clima laboral (Coyle, 
Sleeman e Adams,1995), conceptualizada como: a) unha percepción subxectiva da 
organización, dos seus membros, as súas estruturas e os seus procesos; b) que presenta 
aspectos comúns, a pesar das diferenzas individuais; c) baseados en indicios ou ele-
mentos obxectivos do contexto; d) e, que, ademais, actúa como antecedente da conduta 
dos suxeitos, calidade que lle confire a súa verdadeira importancia (Peiró, 1984). De 
aplicarmos esta definición ao campo específico da seguridade e a saúde laboral, ob-
teriamos o concepto de clima de seguridade, definido como unha percepción global 
dos aspectos de seguridade da empresa e dos padróns alleos de comportamento, que 
poden servir como referente á hora de desenvolver a propia conduta segura ou insegura 
(Coyle, Sleeman e Adams, 1995).

Isla e Díaz (1997) coidan que as prácticas das organizacións no campo da seguridade 
se encontran, dalgún modo, relacionadas coas percepcións globais do clima de segu-
ridade que os traballadores teñen e repercuten na súa conduta. Tamén sinalan que se 
esta relación se confirma, o estudo do clima de seguridade podería ter importantes 
implicacións: a) na posibilidade de identificar estratexias específicas de seguridade; b) 
na obtención dunha panorámica das organizacións que permita diagnosticar de maneira 
fidedigna as áreas problemáticas; e c) no deseño de programas de intervención para a 
mellora das condicións de seguridade e saúde laboral das organizacións. Con todo, na 
actualidade non existe consenso sobre cales son as dimensións do clima de seguridade 
(VV. AA., 2008). Dependendo do tipo de empresa en que se leve a cabo a pescuda, a 
mostra utilizada e a cultura ou o país no marco dos cales se desenvolve o estudo, as 
devanditas dimensións varían (Seo, Torabi, Blair e Ellis, 2004).

Así e todo, os resultados de diversas investigacións mostran vínculos importantes entre 
o clima de seguridade e variables individuais como as actitudes cara á seguridade (Isla 
e Díaz, 1997), as atribucións causais (VV. AA., 2002), as condutas seguras (Cooper e 
Phillips, 2004; Lu e Shang, 2005) e a proporción de accidentes (VV. AA., 2008). Ora 
ben, á hora de ligarmos o clima de seguridade cunha conduta segura por parte dos tra-
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balladores, cómpre tamén considerar o efecto moderador doutras variables (VV. AA., 
2008), como o nivel de risco a que se expoñen os traballadores no posto de traballo, o 
estilo de liderado exercido polos supervisores ou a relación do clima de seguridade con 
factores psicosociais de nivel organizacional, como por exemplo o estilo de liderado ou 
a cultura de seguridade (Cooper, 2000). Así mesmo, estableceuse a relación do clima 
de seguridade co nivel de seguridade organizacional (Isla e Díaz, 1997).

Por tanto, a importancia do clima de seguridade radica, por un lado, na súa vinculación 
directa con resultados organizacionais tales como o nivel de accidentes ou o desenvol-
vemento de condutas seguras; e, polo outro, na súa utilidade para detectar áreas defici-
tarias en seguridade dentro dunha organización (VV. AA., 2008). As múltiples relacións 
entre as variables asociadas co clima de seguridade conduciron ao desenvolvemento 
dun modelo desde unha perspectiva multinivel, desde a que se defende a coexistencia 
nas organizacións dun clima de seguridade organizacional e dun clima de seguridade 
grupal, con características diferentes mais complementarias.
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Resumo

Neste traballo estúdanse as diferenzas de xénero entre os docentes de institucións de educación 
superior públicas e privadas da zona metropolitana de Laja-Bajío, no estado de Guanajuato, 
México, no tocante ás dimensións do compromiso organizacional (compromiso afectivo, com-
promiso normativo e compromiso continuo), incluídos aspectos como as formas de remunera-
ción e a xornada laboral. Cunha mostra de 209 docentes, realizouse unha análise descritiva e 
correlacional. Os resultados suxiren que existen factores que inflúen en que actualmente homes 
e mulleres amosen diferentes niveis de compromiso afectivo e normativo, mais non se atopou 
evidencia de que o xénero en por si explique o compromiso organizacional dos docentes de 
institucións públicas e privadas.

Palabras chave: compromiso organizacional, persoal docente, educación superior, xénero.

Abstract

In this paper, we analyse the differences that are manifested in the dimensions of organizational 
commitment (emotional, normative and ongoing commitment) of the teaching staff at public 
and private higher education institutions in the Laja-Bajío Metropolitan Area in the state of 
Guanajuato, Mexico. In a sample of 209 teachers, a general analysis was performed and then 
analysed by equating one of the conditions (remuneration form and weekly hours), finding 
insufficient evidence to say there are differences in organizational commitment based on the 
gender of teachers.

Keywords: Organizational commitment, Teachers, Higher education, Gender.
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1. Introdución

Unha vez se recoñeceu que as persoas que forman parte dunha organización son as res-
ponsables dos seus resultados, e, daquela, a principal fonte de vantaxe competitiva son 
os traballadores leais e comprometidos (Chiang et al., 2010), o exame do compromiso 
organizacional resultou de grande interese para os estudosos do comportamento, pero 
especialmente para os administradores das empresas, polo que se realizaron importantes 
esforzos para explicar este construto de maneira teórica, así como para determinar os 
elementos que o orixinan e o seu impacto nas organizacións (Balay e Ípek, 2010). Como 
consecuencia, arestora as empresas agardan que os seus empregados e colaboradores 
identifiquen a filosofía da organización, xa que isto permite que a axuden a atinxir as 
súas metas, mais tamén porque doutro xeito a relación entre ambas as partes resultaría 
conflitiva, ao motivar que os traballadores desenvolvesen sentimentos de frustración 
e fracaso (Blanco e Castro, 2011).

De por parte, é de suma importancia recoñecermos o papel fundamental que as insti-
tucións de educación superior xogan no desenvolvemento social de México, pois é a 
través da preparación que proporcionan aos estudantes que o país poderá responder 
ás oportunidades que implica coexistir nun mundo globalizado, tal e como xa prevía 
a UNESCO (1998) hai cerca de vinte anos.

2. Marco teórico

2.1. Compromiso organizacional

Explicar con exactitude que é o compromiso organizacional resulta unha tarefa titánica 
por mor das diferenzas que existen entre as definicións que os autores deron desde que 
foi obxecto de estudo (Coğaltay, 2015). No entanto, dun modo xeral, podemos dicir 
que é un mecanismo que produce a adopción de condutas que benefician o desempeño 
dos empregados en liñas consistentes de actividade que relacionan os obxectivos da 
organización a que pertencen e os propios (Blanco e Castro, 2011). Así mesmo, carac-
terízase por un alto desexo de permanecer na organización, a predisposición positiva 
a realizar grandes esforzos no beneficio desta e a aceptación dos seus valores e metas, 
que se intercambian cos do individuo (Betanzos e Paz, 2007). Lonxe da simple vontade 
de manter un posto, os colaboradores adquiren un sentimento de responsabilidade polo 
feito de formaren parte da empresa (Arias, 2001), o que xera neles unha predisposición 
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positiva, sentimentos de apego e a súa identificación coa filosofía da organización 
(Passarelli, 2011).

A definición en que se apoia esta investigación considera o compromiso organiza-
cional o «estado psicolóxico que un traballador manifesta mediante unha predisposi-
ción positiva ao traballo que o fai sentir responsabilidade pola organización alén do 
cumprimento das actividades para as que é contratado e que produce beneficios para 
a organización» (Ríos, Pérez e Ferrer, 2015, p. 39). Así mesmo, tomamos de Meyer 
e Allen (Meyer, Stanley e Herscovitch, 2002) as tres dimensións que estableceron do 
compromiso organizacional:

a) o compromiso afectivo, que representa o afecto e os lazos emocionais que os traballa-
dores experimentan cara á organización (Arias, 2001; Meyer, Stanley e Herscovitch, 
2002);
b) o compromiso normativo, que está relacionado coa lealdade e o sentido de obriga 
(Meyer e Allen, 1997);
c) e o compromiso continuo, que ten a ver coa necesidade dos traballadores de contaren 
cun emprego (Meyer e Allen, 1997).

Un aspecto importante que cómpre ter en conta é que, cando o compromiso continuo 
é alto e os compromisos afectivo e normativo son baixos, resulta prexudicial para a 
empresa. Isto é indicativo de que os colaboradores só permanecen na organización 
debido a que non son capaces de obter outro emprego, e consecuentemente non se 
beneficiarán da produtividade da organización (Nehmeh, 2009).

Por outra banda, entre os beneficios que o compromiso organizacional achega, atopouse 
que existe unha relación directa entre o compromiso dos empregados e o esforzo que fan 
na execución das súas tarefas, así como no tocante aos índices de absentismo, que son 
menores se aquel é alto, pola predisposición positiva que se xera; existe daquela, tamén, 
unha relación directa entre o compromiso e a efectividade organizacional (Sharma, 
2016). De igual maneira, a intención dos traballadores de permaneceren na organiza-
ción increméntase, e con iso maximízase o beneficio dos investimentos realizados no 
desenvolvemento do capital humano. Tamén se atopou que os traballadores cun alto 
compromiso contan cun maior grao de autocontrol, polo que se reduce a necesidade 
de supervisión. Finalmente debemos sinalar que, debido ao alto compromiso afectivo 
dos traballadores, existe un menor nivel de tensión e de conflito laboral-familiar entre 
eles (Nehmeh, 2009).
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Xa que logo, un alto nivel de compromiso organizacional entre os traballadores permi-
tiralle á empresa gozar de niveis de produtividade altos e baixos índices de absentismo 
(Edel, García e Casiano, 2007). No entanto, debe terse en consideración que deberá 
ser o resultado da xestión e non da selección, pois os esforzos enfocados neste último 
aspecto terán efectos invariablemente inferiores aos obtidos a través da xestión (Meyer, 
Stanley e Herscovitch, 2002).

De por parte, en ocasións, o compromiso afectivo pode chegar constituír un obstáculo 
para o cambio, xa que os traballadores tenderán a querer manter intacto o conxunto 
de obxectivos e valores determinados que está na base do apego que desenvolven 
cara á organización. Neste caso, calquera cambio suscitará unha incerteza que deberá 
ser abordada polos líderes da organización mediante prácticas de traballo xustas e ra-
zoables, co fin de vencer a resistencia dos traballadores (Nehmeh, 2009). Para que os 
empregados poidan manifestar un compromiso organizacional alto, é necesario que a 
contorna laboral sexa propicia, polo que a organización debe tratalos de maneira xus-
ta; en especial, o compromiso afectivo relaciónase coas diferentes formas de xustiza 
organizacional. Ademais disto, requírese que exista un liderado forte, xa que cando os 
traballadores perciben o apoio da organización tamén se incrementa o seu compromiso 
afectivo (Meyer, Stanley e Herscovitch, 2002).

Desde a premisa de que os xerentes entenden que, como líderes, teñen a capacidade 
de influír nos niveis de motivación e compromiso, así como no rendemento, dos co-
laboradores, Longenecker (2011) establece que existen seis principios que os directi-
vos deben atender para aumentar a responsabilidade dos empregados no tocante aos 
resultados da empresa:

a) Coñecer o seu cadro de persoal. Implica que, ademais de coñecer as súas fortalezas 
e debilidades, os líderes deben desenvolver unha relación laboral produtiva con cada 
un dos seus subordinados.
Con este fin, deberán comunicarlles aos empregados de maneira constante o que se 
espera deles, cunha retroalimentación que lles permita gozar a estes dun nivel de in-
formación axeitado. Así mesmo, trátase de que aproveiten os talentos individuais dos 
traballadores, para o que cómpre que os coñezan, co que os líderes poderán incrementar 
o sentido de pertenza dos membros do seu equipo.
b) Aclarar as expectativas de rendemento. É necesario que os directivos se aseguren 
de que os empregados coñecen as funcións, os obxectivos e as responsabilidades do 

O efecto do xénero no compromiso organizacional do persoal docente de institucións 
de educación superior públicas e privadas

Anuario da Facultade de Ciencias do Traballo 8, 2017, pp. 161-183



166

seu posto, para que poidan comprometerse con eles. Se os xerentes dan por feito que 
se sobreentenden as implicacións dun posto, perderase a participación dos empregados.
c) Formar, capacitar e proporcionar o equipo necesario para actuar. Se os colabo-
radores están debidamente capacitados e equipados, serán quen de se comprometeren 
cos resultados das actividades que lles sexan asignadas. En caso contrario, buscarán 
pretextos para evitar facer as tarefas que se lles piden ou simplemente non se respon-
sabilizarán dos resultados.
d) Escoitar e compartir información. Se os empregados teñen liberdade para opinar 
sobre as situacións que inflúen no seu rendemento e os líderes contan con capacidade de 
escoitar e actuar en consecuencia, créase unha cultura de comunicación que lles ofrece 
acceso aos xerentes a unha gran cantidade de información, a cal posibilita mellorar a 
eficiencia e eficacia da empresa. 
e) Fomentar o desenvolvemento dos empregados e investir nel. Isto fai propensos 
os traballadores a se comprometeren coa organización. Téndoo en conta, os directivos 
deben deseñar plans de desenvolvemento significativos, que lles permitan aos empre-
gados mellorar os seus talentos, para xerar neles un maior apego á empresa. 
f) Recoñecer o desempeño exitoso. Trátase de celebrar o éxito e facelo con incentivos 
significativos. Deste xeito a relación entre o rendemento individual no traballo e os 
resultados da organización no individual e no colectivo farase patente para os colabora-
dores, o que aumentará o seu desexo de pertencer á organización e esforzarse, participar.

2.2. Relación entre o xénero e o compromiso organizacional

Existen diversos estudos cuxo propósito foi buscar a relación existente entre o com-
promiso organizacional e o xénero, mais a variedade das conclusións a que chegaron 
converte esta relación nun tema de investigación aínda aberto (Coğaltay, 2015). Re-
pasaremos a seguir os principais resultados daqueles traballos, ao noso entender, máis 
importantes:

a) Chiang et al. (2010), nun estudo empírico transversal, descritivo e correlacional do 
compromiso e o clima organizacional, cunha mostra de 62 traballadores de institucións 
públicas de saúde de Chile, conclúen que non existen diferenzas significativas entre 
homes e mulleres respecto do compromiso organizacional.
b) En Turquía, Balay e Ípek (2010) realizaron un estudo correlacional sobre o modo 
en que o compromiso e a cultura organizacional se relacionan cos seguintes factores 
demográficos: xénero, nivel educativo, estado civil e experiencia laboral. A investigación 
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tivo como universo de estudo docentes de escolas primarias. Atoparon que non existen 
diferenzas significativas no compromiso organizacional segundo o xénero.
c) Pola súa banda, Seong, Hong e Park (2012), na investigación que levaron a cabo entre 
traballadores coreanos, determinan que non existen diferenzas significativas do punto 
de vista estatístico respecto do compromiso organizacional entre homes e mulleres.
Con todo, nos resultados que obtiveron os homes tenderon a presentar puntuacións máis 
altas. De feito, acharon que no caso dos homes o status laboral estaba relacionado de 
maneira directa co seu grao de compromiso, mentres que entre as mulleres non existía 
evidencia desta relación. En particular, os homes contratados por tempo indeterminado 
mostraban maiores niveis de compromiso organizacional que aqueles con contratos 
flexibles. Esta última relación non se atopa entre os resultados da condición de xénero: 
mulleres.
d) Pérez (2014), nun estudo en que aplicou a metodoloxía da análise factorial, mediante 
o método de chi cadrado, e realizou enquisas a 41 directivos de empresas do municipio 
de Colima, Col (México), atopou que existe unha relación significativa entre as utili-
dades netas dunha empresa e o feito de que os seus directivos sexan do sexo feminino. 
Tamén estableceu nos seus resultados que as directivas presentan niveis de lealdade 
máis altos que os seus análogos masculinos.
e) A investigación de Sharma (2016) tivo como mostra 196 traballadores da industria 
de procesamento de alimentos dos sectores público e privado nos estados de Punjab e 
Haryana (India), entre os cales non observou diferenzas significativas nas dimensións 
do compromiso organizacional relacionadas co xénero. Porén, cabe mencionarmos 
que unha das conclusións a que chega este autor é que hai unha importante relación 
entre o compromiso dos empregados e a efectividade da organización, tanto entre os 
traballadores do sector público como entre aqueles do sector privado.
f) Cunha mostra de 11 724 docentes de educación básica e media-superior turcos, 
os resultados do estudo de Coğaltay (2015) apuntan a que non existen diferenzas no 
compromiso organizacional que teñan a ver co sexo.
g) Por último, no sector hoteleiro da baía de Edremit, en Turquía, cunha mostra de 120 
empregados de 24 establecementos, Kaya (2012) atopou diferenzas segundo o xénero 
aplicando a técnica de análise da varianza (ANOVA). De acordo cos seus resultados, 
existen diferenzas significativas na dimensión do compromiso continuo entre homes e 
mulleres, non así nas dimensións dos compromisos afectivo e normativo. Cabe salien-
tarmos que as mulleres tenden a mostrar maiores niveis de compromiso organizacional 
nas tres dimensións.
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2.3. As institucións de educación superior e o persoal docente

Blanco e Castro (2011, p. 216), citando a Chiavenato, afirman que, dado que os bens e 
servizos non poden crearse por si mesmos, as persoas teñen que investir grandes can-
tidades de tempo para encargarse da produción dentro das organizacións, o cal causa 
un impacto notable na súa vida. Daquela, como as organizacións dependen en gran 
medida do esforzo e a dedicación que os colaboradores lles dediquen ás actividades 
do seu posto, os directivos teñen polo xeral a necesidade de implementar estratexias 
dirixidas ao conxunto de traballadores co fin de promover un alto compromiso entre 
eles e aumentar seu o desempeño no traballo. Isto é así tamén nas institucións de 
educación superior.

Recentemente as universidades deixaron de definirse nun contexto nacional ou rexional, 
para dar paso a unha crecente mobilidade de estudantes, académicos e investigadores 
que flúen a través de redes flexibles e imbricadas de ámbito internacional. Como con-
secuencia deste movemento, téndese á estandarización curricular e aos sistemas de cré-
ditos que facilitan a comparación e o recoñecemento bivalente de estudos. Igualmente, 
seguindo esta liña, os sistemas de calidade tenden á adopción de normas internacionais, 
o que mesmo chega a causar o xurdimento de bloques rexionais. Desde o punto de 
vista do mercado identifícanse franquías educativas, filiais e servizos que, ofrecidos a 
través de Internet, traspasan facilmente as fronteiras (Brunner e Uribe, 2007). Isto fai 
da educación un mercado competitivo que obriga as institucións de educación superior 
privadas, tamén as públicas, a realizaren actividades de mercadotecnia cuxos destina-
tarios se encontran alén da súa zona de influencia. Estas entidades deben enfocar os 
seus esforzos cara á flexibilidade e comparabilidade e non necesariamente á pertenza.

Ao mesmo tempo a estas organizacións esíxelles producir profesionais capaces de 
responderen ás necesidades do aparello produtivo nacional que terán que competir 
con outros provenientes de todo o mundo. Todo isto provoca que se incrementen as 
diferenzas entre as persoas e entre os países, pois diminúen as oportunidades de quen 
non pode acceder aos beneficios da globalización, mentres se lles ofrece unha maior 
capacitación a aqueles que teñen acceso aos recursos. Xa que logo, para asegurar a 
permanencia das institucións de educación superior en México cómpre dar coa maneira 
de maximizar o uso dos seus recursos, entre os cales o capital humano é un dos máis 
importantes para este fin (Robles e Garza, 2009).
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Os docentes atópanse nunha complexa situación. Dunha banda, o sistema educativo 
está masificado desde a educación básica (Chavoya e Reynaga, 2011); e, da outra, a 
educación superior medrou desmesuradamente, sen textos operativos ou normativos que 
regulen de maneira efectiva a súa calidade (De Garay, 2013). Desta forma, a eficiencia 
terminal converteuse no principal indicador de calidade, sen tomar en conta a calidade 
do nivel de aprendizaxe (Martínez, 2009).

Asemade, a calidade das condicións laborais e de vida dos docentes foron deteriorán-
dose debido a que cada vez se ven sometidos a maiores esixencias e menores recom-
pensas intrínsecas, cunhas modalidades de contratación máis inestables e irregulares 
(Vaillant, 2006); isto é, case de maneira xeneralizada, a relación laboral dos docentes 
encóbrese con contratos civís ou subcontratacións. Esta tipoloxía de relación laboral 
fai que o persoal docente estea privado dos dereitos que lle serían inherentes, como por 
exemplo o dereito á seguridade social, ademais das prestacións que por lei deberían 
estipular estes contratos: vacacións, aguinaldo, vivenda e a posibilidade de acceder a 
unha pensión unha vez concluída a vida laboral (Añez, 2016; Baeza e Quiroga, 2013; 
Vanegas, 2015; Millones, 2012).

2.4. O compromiso organizacional do persoal docente

O labor do persoal docente tamén se ve afectado polos tres compoñentes do compromiso 
organizacional (afectivo, normativo e continuo), que gardan unha importante relación 
coa súa permanencia no centro de traballo.

En concreto, semella que o compromiso afectivo é o que máis incide nesta decisión, tal 
e como se reflicte no estudo de Chiang et al. (2010), que acharon que o compromiso 
dos docentes ten compoñentes emocionais de identificación e perceptivos no tocante 
a se entenderen acollidos. Inflúen ademais os sentimentos de lealdade moral cara á 
escola. Esta lealdade non é percibida como unha carga, senón como unha expresión 
de agarimo ou de apego sentimental cara ao centro de traballo. De forma paralela ao 
desenvolvemento destes sentimentos de agarimo e lealdade, os docentes non deixan 
de avaliar a conveniencia e o custo de permaneceren nunha institución específica, o 
cal podería explicar que nalgúns casos se continúe dentro dunha institución con malas 
condicións laborais (Zamora, 2009). Non obstante, no estudo de Durgapal (2015), rea-
lizado na India, conclúese que existen importantes implicacións nos docentes respecto 
ao compromiso organizacional.
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3. Marco empírico

3.1. Metodoloxía

Nesta investigación levamos a cabo unha análise descritiva e correlacional cuxo obxec-
tivo foi pescudarmos o posible efecto do xénero sobre o compromiso organizacional 
do persoal docente de institucións de educación superior públicas e privadas, de acordo 
coas seguintes hipóteses:

a) H1: existen diferenzas nas dimensións do compromiso organizacional entre homes 
e mulleres.
b) H2: existen diferenzas nas dimensións do compromiso organizacional segundo o 
xénero de acordo coas formas de contratación e a xornada laboral.

A través dun estudo empírico, non experimental, transversal, aplicouse o instrumento 
proposto por Meyer e Allen (1997) a 209 docentes pertencentes a institucións de edu-
cación superior públicas e privadas da zona metropolitana de Laja-Bajío, no estado 
de Guanajuato, México. Esta zona atópase composta polos municipios de Apaseo el 
Alto, Apaseo el Grande, Celaya, Comonfort, Cortázar, Jaral del Progreso, Santa Cruz 
de Juventino Rosas, Tarimoro e Villagrán. Realizouse unha análise do alfa de Cronbach 
para medir a fiabilidade do instrumento, en cada unha das dimensións, que obtivo en 
todos os casos valores superiores a 0,78. Por tanto, pódese asumir que a aplicación do 
instrumento atinxiu resultados confiables, e que unha gran proporción da varianza do 
instrumento é atribuíble ao factor principal.

Para a elección dos suxeitos de estudo efectuouse unha mostraxe estratificada, logo 
da cal se pasou un total de 209 enquisas a docentes provenientes de doce universida-
des. O número de enquisas que se aplicou en cada unha delas foi función do número 
de docentes e a proporción de homes (58%) e mulleres (42%). Canto á preparación 
académica dos docentes, o 34,4% declarou ter un título de licenciatura como máximo 
nivel de estudos, mentres que o 59,8% conta con estudos de posgrao.
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3.2. Resultados

3.2.1. A forma de remuneración e a dedicación dos docentes

O 38,8% dos docentes é contratado por soldos e ten as prestacións indicadas pola lei, 
mentres o 31,1% se atopa baixo o réxime de honorarios asimilados a salarios e non 
conta con prestacións, alén de que normalmente a empresa é quen se encarga da súa 
declaración de impostos; por último, o 29,7% traballa con contratos civís, non goza de 
prestacións e ten que xestionar as súas declaracións de impostos.

No relativo á dedicación, o 43,5% dos docentes enquisados só ten un emprego, mentres 
que o 56,5% desempeña outra actividade laboral: ben imparte clases noutras insti-
tucións educativas, ben está empregado fóra do ámbito educativo ou ben se trata de 
emprendedores de negocios propios ou da familia. Cabe salientarmos que só o 13,9% 
dos docentes está contratado a tempo completo na universidade a que pertence. Os 
contratos da gran maioría son a tempo parcial, o 48,3% deles de menos de 20 horas á 
semana. Non se ten coñecemento de se traballar a tempo completo é unha escolla dos 
docentes ou unha decisión das institucións.

3.2.2. O compromiso organizacional dos docentes

No tocante ás dimensións que conforman o compromiso organizacional, o compromiso 
afectivo ou apego emocional que desenvolven os docentes cara á institución en que 
traballan maniféstase cunha alta intensidade (x = 4,63). Os compromisos normativo e 
continuo, pola súa vez, danse cunha intensidade media: x = 4,16 e x = 3,17, respecti-
vamente. Daquela, aínda que os docentes senten lealdade cara ás súas organizacións, é 
maior o afecto que estas espertan neles. Destaca ademais o feito de que cando se refiren 
a sentimentos de dependencia cara ás súas institucións, a percepción dos docentes varía 
notablemente (ϭ = 1,19) (véxase a Táboa 1).

Táboa 1. Estatística descritiva das dimensións que conforman 
o compromiso organizacional

Fonte: elaboración propia.

Dimensión Media Desviación estándar
Compromiso afectivo 4,63 0,95
Compromiso normativo 4,16 1,00
Compromiso continuo 3,17 1,19
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3.2.3. Análise das diferenzas de xénero no compromiso organizacional

Tal e como pode apreciarse na Táboa 2, na nosa mostra achamos diferenzas significa-
tivas no compromiso organizacional dos docentes de acordo co xénero. O compromiso 
afectivo (F = 6,61; p < 0,05) é maior nos homes (x = 4,76) que nas mulleres (x = 4,43). 
No tocante ao compromiso normativo (F = 12,52; p < 0,01), tamén os homes teñen un 
maior grao de lealdade cara á súa institución (x = 4,35) que as mulleres (x = 3,87). Esta 
situación revértese na dimensión do compromiso continuo, pois son as mulleres (x = 
3,24) as que teñen unha maior dependencia do seu actual emprego que os homes (x = 
3,11), aínda que esta diferenza non é significativa (F = 0,644; p > 0,05).

Estes resultados opóñense aos de Chiang et al. (2010), Balay e Ípek (2010), Sharma 
(2016) e Coğaltay (2015), que non atoparon diferenzas significativas entre homes e 
mulleres a respecto do compromiso organizacional. Así mesmo difiren dos de Pérez 
(2014), que observou diferenzas positivamente significativas no xénero feminino canto 
ao compromiso normativo; e dos de Kaya (2012), que non obtivo diferenzas significa-
tivas nos compromisos afectivo e normativo, mais si no compromiso continuo, xusto 
ao revés que nos achados deste estudo.

Táboa 2. Comparación das medias da intensidade con que se manifestan as dimensións do 
compromiso organizacional nos docentes de acordo co xénero

Fonte: elaboración propia.

Para medir a correlación existente entre as dimensións do compromiso organizacional 
e o xénero calculouse o coeficiente de correlación de Pearson, do cal se colixe que nos 
resultados deste estudo as dimensións dos compromisos afectivo e normativo mostran 
unha relación significativa moi feble (véxase a Táboa 3).

 Compromiso afectivo Compromiso normativo Compromiso continuo
  Desviación  Desviación  Desviación  
  estándar  estándar  estándar
Feminino 4,43 1,14 3,87 1,06 3,24 1,18
Masculino 4,76 0,75 4,35 0,90 3,11 1,19
ANOVA  F Sig. F Sig. F Sig.
dun factor 6,61 0,011 12,52 0,000 0,644 0,423
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Táboa 3. Correlación de Pearson das dimensións do compromiso 
organizacional e o xénero nos docentes

Fonte: elaboración propia.

3.2.4. Diferenzas de xénero no compromiso organizacional, a forma de remune-
ración e a xornada laboral dos docentes

Dous aspectos sumamente importantes que afectan ao desempeño dos docentes son 
a súa forma de remuneración e a súa xornada laboral. Canto aos salarios, os docentes 
poden ser remunerados vía salarios, honorarios ou honorarios asimilados. A xornada 
laboral na institución refírese ao número de horas semanais polas cales son contratados 
os docentes na institución.

3.2.4.1. Docentes asalariados

Tal e como se reflicte na Táboa 4, entre os docentes que perciben a súa remuneración a 
través de soldos e salarios e que adquiren os dereitos relacionados coa relación laboral 
(seguridade social, vivenda, aguinaldo etc.), atopouse que os homes (x = 4,69) tenden a 
desenvolver menores lazos emocionais coa institución en que traballan que as mulleres 
(x = 4,87), isto é, menor compromiso afectivo. Ao contrario de na análise xeral, as 
diferenzas non son significativas (F = 0,73; p > 0,05). O mesmo sucede na dimensión 
do compromiso normativo, na cal as mulleres (x = 4) presentan valores máis altos que 
os homes (x = 3,99), malia esta diferenza non ser significativa (F = 0; p > 0,05). Porén, 
na dimensión do compromiso continuo os docentes homes (x = 3,04) atinxen maiores 
valores que as mulleres (x = 2,99), aínda que esta diferenza tampouco é significativa 
(F = 0,03; p > 0,05).

   Compromiso Compromiso Compromiso
   afectivo  normativo  continuo
 Correlación de Pearson
 Sig.    
Compromiso Correlación de Pearson 0,176
afectivo Sig. 0,011  
Compromiso Correlación de Pearson 0,239 209
normativo Sig. 0 0,661  
Compromiso Correlación de Pearson -0,056 209 0,771
continuo Sig. 0,423 0,02 209 
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Táboa 4. Comparación das medias da intensidade con que se manifestan 
as dimensións do compromiso organizacional nos docentes asalariados de 

acordo co xénero

Fonte: elaboración propia. 

Con base nos resultados deste estudo, atópase que non existe unha relación significativa 
entre o xénero e as dimensións do compromiso organizacional (véxase a Táboa 5).

Táboa 5. Correlación de Pearson das dimensións do compromiso organizacional 
e o xénero nos docentes que perciben a súa remuneración por salarios

Fonte: elaboración propia.

3.2.4.2. Docentes contratados por honorarios

No caso dos docentes que perciben a súa remuneración por honorarios (véxase a 
Táboa 8), atopouse que o compromiso afectivo dos homes (x = 4,68) é maior que o 
das mulleres (x = 4,02), cunha diferenza significativa (F = 6,16; p < 0,05). De igual 
maneira, as mulleres (x = 3,66) mostran niveis de compromiso normativo menores que 

 Compromiso afectivo Compromiso normativo Compromiso continuo
  Desviación  Desviación  Desviación  
  estándar  estándar  estándar
Feminino 4,8661 1,0720 4,0045 1,0756 2,9900 1,0129
Masculino 4,6934 0,7361 3,9997 0,9127 3,0356 1,2369
ANOVA  F Sig. F Sig. F Sig.
dun factor 0,729 0,396 0 0,983 0,983 0,873

   Compromiso Compromiso Compromiso
   afectivo  normativo  continuo
 Correlación de Pearson
 Sig.    
Compromiso Correlación de Pearson -0,096
afectivo Sig. 0,396  
Compromiso Correlación de Pearson -0,002 81
normativo Sig. 0,983 0,632  
Compromiso Correlación de Pearson 0,018 81 0,214
continuo Sig. 0,873 -0,14 81 
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os homes (x = 4,51), cunha diferenza que pode considerarse significativa (F = 10,01; 
p < 0,05). Finalmente, no caso do compromiso continuo non se atoparon diferenzas 
significativas (F = 0,55; p > 0,05), malia que os homes (x = 3,51) tenden a presentar 
niveis máis altos que as mulleres (x = 3,28).

Táboa 6. Comparación das medias da intensidade con que se manifestan 
as dimensións do compromiso organizacional nos docentes que perciben a súa 

remuneración por honorarios de acordo co xénero

Fonte: elaboración propia. 

Ao calcular o coeficiente de correlación atopouse que as relacións son moi febles, 
aínda que significativas nos eixes xénero-compromiso afectivo e xénero-compromiso 
normativo.

Táboa 7. Correlación de Pearson das dimensións do compromiso organizacional 
e o xénero nos docentes que perciben a súa remuneración por honorarios

Fonte: elaboración propia. 

 Compromiso afectivo Compromiso normativo Compromiso continuo
  Desviación  Desviación  Desviación  
  estándar  estándar  estándar
Feminino 4,0189 1,2571 3,6629 1,1732 3,2828 1,3159
Masculino 4,6833 0,7897 4,5125 0,9298 3,5120 1,1293
ANOVA  F Sig. F Sig. F Sig.
dun factor 6,163 0,016 10,011 0,002 0,545 0,463

   Compromiso Compromiso Compromiso
   afectivo  normativo  continuo
 Correlación de Pearson
 Sig.    
Compromiso Correlación de Pearson 0,303
afectivo Sig. 0,016  
Compromiso Correlación de Pearson 0,375 63
normativo Sig. 0,002 0,761  
Compromiso Correlación de Pearson 0,094 63 0,051
continuo Sig. 0,463 -0,246 63 
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3.2.4.3. Docentes contratados por honorarios asimilados

En México, a lei permite contratar e remunerar por honorarios asimilados a salarios, 
o cal implica que os colaboradores non adquiren os dereitos establecidos na relación 
laboral que proporciona o esquema de salarios. Na Táboa 8 pode observarse que neste 
caso os homes (x = 4,94) mostran un maior compromiso afectivo que as mulleres (x = 
4,48), e que a diferenza é significativa (F = 4,98; p < 0,05). A mesma situación repíte-
se na dimensión do compromiso normativo, en que as mulleres (x = 4) manifestaron 
valores máis baixos que os homes (x = 4,74) coa mesma situación contractual, cunha 
diferenza significativa (F = 14,66; p < 0,05). Pola contra, son as mulleres (x = 3,46) 
as que presentan maiores valores de compromiso continuo que os homes (x = 2,89), 
aínda que esta diferenza non é significativa (F = 3,74; p > 0,05).

Táboa 8. Comparación das medias da intensidade con que se manifestan as dimensións 
do compromiso organizacional nos docentes que perciben a súa remuneración por 

honorarios asimilados de acordo co xénero

Fonte: elaboración propia. 

Ao analizar a correlación que existe entre o xénero e as dimensións do compromiso 
organizacional, obsérvase que só existe unha relación significativa, mais esta relación 
é moi débil (véxase a Táboa 9).

 Compromiso afectivo Compromiso normativo Compromiso continuo
  Desviación  Desviación  Desviación  
  estándar  estándar  estándar
Feminino 4,4815 0,9138 4,0093 0,8845 3,4609 1,1607
Masculino 4,9430 0,7502 4,7420 0,6593 2,8999 1,1471
ANOVA  F Sig. F Sig. F Sig.
dun factor 4,980 0,029 14,658 0 3,739 0,058
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Táboa 9. Correlación de Pearson das dimensións do compromiso organizacional 
e o xénero nos docentes que perciben a súa remuneración por honorarios asimilados

Fonte: elaboración propia. 

3.2.4.4. Docentes contratados a tempo parcial 

Integrouse neste grupo os docentes que estivesen contratados por 29 horas semanais 
ou menos. Na Táboa 10 pode observarse que na dimensión do compromiso afectivo 
os homes (x = 4,82) tenden a acadar valores maiores que as mulleres (x = 4,41), aínda 
que as diferenzas atopadas non son significativas (F = 0,29; p > 0,05). Igualmente, 
no tocante ao compromiso normativo vemos que os homes (x = 4,48) teñen maiores 
puntuacións que as mulleres (x = 3,87), e neste caso a diferenza é significativa (F = 
16,43; p < 0,05). O oposto sucede no compromiso continuo, en que foron as mulleres 
(x = 3,27) as que presentaron maiores niveis en comparación cos homes (x = 3,12); no 
entanto, as diferenzas non son significativas (F = 0,67; p > 0,05).

   Compromiso Compromiso Compromiso
   afectivo  normativo  continuo
 Correlación de Pearson
 Sig.    
Compromiso Correlación de Pearson 0,303
afectivo Sig. 0,016  
Compromiso Correlación de Pearson 0,375 63
normativo Sig. 0,002 0,761  
Compromiso Correlación de Pearson 0,094 63 0,051
continuo Sig. 0,463 0,246 63 
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Táboa 10. Comparación das medias da intensidade con que se manifestan as dimensións 
do compromiso organizacional nos docentes que traballan a tempo parcial de acordo 

co xénero

Fonte: elaboración propia. 

Respecto da correlación entre as dimensións do compromiso organizacional e o xénero 
dos docentes contratados a tempo parcial, achamos que a relación para cada unha das 
dimensións é moi feble. Por tanto, non pode considerarse que se atopen relacionadas 
(véxase a Táboa 11).

Táboa 11. Correlación de Pearson das dimensións do compromiso organizacional 
e o xénero nos docentes contratados a tempo parcial

Fonte: elaboración propia. 

 Compromiso afectivo Compromiso normativo Compromiso continuo
  Desviación  Desviación  Desviación  
  estándar  estándar  estándar
Feminino 4,4063 1,1144 3,8663 1,04135 3,2701 1,1322
Masculino 4,8223 0,7225 4,4818 0,8958 3,1146 1,2538
ANOVA  F Sig. F Sig. F Sig.
dun factor 0,290 0,453 16,428 0 0,673 0,413

   Compromiso Compromiso Compromiso
   afectivo  normativo  continuo
 Correlación de Pearson
 Sig.    
Compromiso Correlación de Pearson 0,221
afectivo Sig. 0,453  
Compromiso Correlación de Pearson 0,304 163
normativo Sig. 0 0,648  
Compromiso Correlación de Pearson -0,064 163 0,471
continuo Sig. 0,4613 0,057 163 
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3.2.4.5. Docentes contratados cando menos 30 horas semanais

No caso dos docentes que son contratados pola institución por 30 horas semanais ou 
máis, na dimensión de compromiso afectivo as mulleres (x = 4,62) tenden a ter maiores 
puntuacións que os homes (x = 4,61), mais a diferenza atopada non é significativa. Na 
dimensión do compromiso normativo, os homes (x = 3,99) mostran valores menores que 
as mulleres (x = 4,05), sen que a diferenza sexa significativa. No compromiso continuo 
sucede a mesma situación, sen ser significativos os resultados, existen diferenzas de 
acordo co xénero, pois as mulleres (x = 3,16) manifestan un maior compromiso que 
os homes (x = 3,10).

Táboa 12. Comparación das medias da intensidade con que se manifestan as 
dimensións do compromiso organizacional nos docentes contratados polo menos 30 horas 

por semana de acordo co xénero

Fonte: elaboración propia. 

Entre os docentes que se atopan contratados por máis de trinta horas semanais, a 
relación entre xénero e as dimensións do compromiso organizacional é tan feble 
que se atopa moi próxima a ser nula, ademais de non resultar significativa (véxase 
a Táboa 13).

 Compromiso afectivo Compromiso normativo Compromiso continuo
  Desviación  Desviación  Desviación  
  estándar  estándar  estándar
Feminino 4,6176 1,3121 4,0515 1,2516 3,1569 1,3727
Masculino 4,6083 0,8457 3,9905 0,8291 3,1005 1,0265
ANOVA  F Sig. F Sig. F Sig.
dun factor 0,001 0,977 0,040 0,842 0,026 0,874
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Táboa 13. Correlación de Pearson das dimensións do compromiso organizacional 
e o xénero nos docentes contratados por tempo parcial

Fonte: elaboración propia. 

4. Conclusións

Neste estudo realizouse unha análise das diferenzas segundo o xénero do compromiso 
organizacional de docentes de institucións de educación superior públicas e privadas 
na zona metropolitana de Laja-Bajío, no estado de Guajanato, México. Os resultados 
non reflicten diferenzas significativas no compromiso organizacional que poidan 
atribuírselle ao xénero dos docentes, pois a relación entre o xénero e as dimensións 
do compromiso organizacional, en todos os casos, foi feble. En relación en concreto 
co tipo de contratación e remuneración dos docentes e a súa dedicación, os resultados 
foron variados e inconsistentes, excepto para a dimensión do compromiso continuo, en 
que en ningún dos casos se presentaron diferenzas significativas. Por tanto as hipóte-
ses que formulamos ao inicio (H1: existen diferenzas nas dimensións do compromiso 
organizacional entre homes e mulleres; e H2: existen diferenzas nas dimensións do 
compromiso organizacional segundo o xénero de acordo coas formas de contratación 
e a xornada laboral) son rexeitadas.

Con todo, de os examinarmos polo miúdo, os resultados máis relevantes do estudo 
indican que hai diferenzas que poden considerarse significativas nas dimensións do 
compromiso afectivo e do compromiso normativo, en que os homes atinxen valores 
máis positivos que as mulleres. Estes achados suxiren que existen factores que inflúen 
en que homes e mulleres mostren diferentes niveis de compromiso afectivo e normativo, 

   Compromiso Compromiso Compromiso
   afectivo  normativo  continuo
 Correlación de Pearson
 Sig.    
Compromiso Correlación de Pearson -0,0004
afectivo Sig. 0,977  
Compromiso Correlación de Pearson -0,03 47
normativo Sig. 0,842 0,725  
Compromiso Correlación de Pearson -0,024 47 0,525
continuo Sig. 0,874 -0,095 47 
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malia non atoparmos evidencia científica de que o xénero en por si explique o com-
promiso organizacional dos docentes que traballan en institucións públicas e privadas.
Este traballo de investigación está limitado pola mostra e a área xeográfica de estudo, 
o que puido afectar aos resultados. Por tanto, cumpriría ampliar a mostra a nivel de 
estado e país. Tamén se recomenda realizar estudos con mostras homoxéneas, que 
permitan igualar todas as condicións laborais de maneira simultánea e determinar de 
forma máis certeira se o xénero pode ser un preditor do compromiso organizacional. 
Outra liña de investigación de interese tería a ver con realizar comparacións a nivel 
de estado, agregando variables como o desempeño empresarial e a responsabilidade 
social corporativa.
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Resumo

O primeiro de xaneiro de 2017 entrou en vigor o Código internacional de seguridade para os 
buques que utilicen gases ou outros combustibles de baixo punto de inflamación (Código IGF), 
que atinxe a todos os buques que se serven de gas natural licuado (GNL) para propulsarse, agás 
aqueles que xa estean rexidos polo Código para a construción e o equipamento de buques que 
transporten gases licuados a granel (Código CIG), específico para buques metaneiros. O Có-
digo IGF inclúe normas obrigatorias para a disposición, a instalación, o control e a vixilancia 
de maquinaria, equipos e sistemas que usen combustibles de baixo punto de inflamación, en 
particular GNL, xa que parece que pode ser o combustible naval do futuro.

Palabras chave: buque, gas natural, GNL, tanque, membrana.

Abstract

The Code of Safety for Ships using Gases or other Low-Flashpoint Fuels (IGF Code) entered 
into force on January the 1st, 2017. It applies to all vessels using liquefied natural gas for 
propulsion, except for those already covered by the Code for the Construction and Equipment 
of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk (IGC Code), specific for methane-fuelled ships. The 
IGF code includes mandatory standards for the disposal, installation, control and monitoring 
of machinery, equipment and systems using low-flashpoint fuels, in particular LNG, as it may 
appear to be the future naval fuel.

Keywords: Ships, Natural gas, LNG, Tank, Membrane.
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1. Introdución

O primeiro de xaneiro de 2017 entrou en vigor o o Código internacional de seguridade 
para os buques que utilicen gases ou outros combustibles de baixo punto de inflama-
ción (Código IGF), cuxa finalidade é establecer unha norma internacional para todos 
os buques que consuman combustibles de baixo punto de inflamación, a excepción 
daqueles que xa estean rexidos polo Código para a construción e o equipamento de 
buques que transporten gases licuados a granel (Código CIG), específico para buques 
metaneiros (tamén coñecidos como gaseiros). O Código IGF, que inclúe disposicións 
obrigatorias para a localización, a instalación, o control e a vixilancia de maquinaria, 
equipos e sistemas que empreguen os devanditos combustibles, céntrase en particular 
no gas natural licuado (GNL), aínda que nunha segunda fase de implantación se intro-
ducirán disposicións específicas para outros tipos de combustibles, como por exemplo 
o metanol, cuxa temperatura de ignición é menor de 60 ºC.

Asemade, xunto a este código chegaron tamén os novos requisitos de formación para 
os mariños que embarquen nos buques a que atinxe a súa regulación. Así, a Resolu-
ción do 21 de setembro de 2016, da Dirección Xeral da Mariña Mercante, establece os 
cursos de formación básica e avanzada para capitáns, oficiais e mariñeiros dos buques 
rexidos polo Código IGF.

De acordo coa Organización Marítima Internacional (2015), o transporte marítimo é 
responsable do 3% das emisións globais de dióxido de carbono (CO2), xunto co 15% das 
emisións globais de óxidos de xofre (SOx) e aproximadamente o 25% das emisións de 
óxidos de nitróxenos (NOx), ademais doutros contaminantes que poden ter repercusións 
sobre a saúde das persoas e o estado do medio. No Anexo VI do Convenio internacional 
para previr a contaminación procedente dos buques (Convenio MARPOL), sobre as 
regras para previr a contaminación atmosférica ocasionada polos buques, indícase que 
o límite máximo mundial do contido de xofre nos combustibles usados no transporte 
marítimo se reducirá do actual 3,50% ao 0,50% a partir do 1 de xaneiro de 2020. 
Igualmente, fíxanse os límites das emisións de SOx e NOx globais, así como tamén 
se establecen zonas de control de emisións (zonas ECA)1, a que se asignan limiares 
de emisión aínda menores (da orde do 0,1% para os SOx), e restrínxense as emisións 
deliberadas de substancias que esgoten a capa de ozono.

1 As zonas ECA compóñenas o mar Báltico, o mar do Norte, o canal da Mancha e a maior parte das costas 
estadounidenses e canadenses. Fóra das zonas ECA as restricións globais sitúanse no 3,5% para o SOx.
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Así, desde hai moitos anos están a buscarse alternativas ao uso do fuel óleo como 
combustible no sector naval. Á cabeza desa pescuda atópase a investigación sobre o 
GNL, que suporía unha solución máis eficiente para reducir as emisións, sen necesidade 
grandes investimentos, que os equipos de alto custo para o tratamento dos gases de 
escape. Estamos ante unha tecnoloxía de que poucos dubidan, tal como se desprende 
da actual existencia de cento tres buques propulsados con GNL, con outros noventa 
e sete pedidos en carteira2, que corresponden principalmente a navieiras de buques 
de pasaxe como o Grupo Carnival, MSC Cruceros, Royal Caribbean Cruises ou a 
española Balearia (con tres buques en carteira)3. A este ritmo en 2018 habería cando 
menos o dobre de buques que utilizasen GNL que na actualidade. A esta cifra habería 
que engadirlle os máis de catrocentos buques metaneiros existentes que xa consomen 
este tipo de combustible.

2. Tipos de tanques nos buques gaseiros

Sempre se puido identificar os buques gaseiros no mar con gran facilidade polos seus 
grandes tanques esféricos sobre a cuberta. Pero hoxe en día existen buques metaneiros 
con tanques doutro tipo, baseados na tecnoloxía da membrana. Coa devandita tecnoloxía, 
a carga distribúese en varios tanques octogonais que dispoñen de dúas barreiras para 
conter e illar o GNL. A primeira barreira, polo xeral de aceiro inoxidable corrugado, 
soporta e absorbe as deformacións causadas polo peso do gas, debidas aos cambios de 
temperatura ou outros factores. A segunda barreira, a membrana, está deseñada para 
reter o GNL en caso de que se produza unha fuga. Entre estas dúas barreiras, así como 
entre a segunda e o casco, colócase unha capa illante. En calquera caso, estes novos 
buques gaseiros tamén son facilmente identificables, xa que esta grande estrutura, a 
miúdo de forma prismática, sobresae sobre as cubertas.

2 Pode consultarse máis información no enderezo web <https://bit.ly/2ywrWDQ>.
3 Pode consultarse máis información no enderezo web <https://bit.ly/2ni01jk>. 
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Figura 1. Buque metaneiro con tanques de tipo membrana propulsado 
con GNL

Fonte: <http://maquinasdebarcos.blogspot.com.es>

3. Avaliación de riscos nos buques propulsados con GNL

A avaliación dos riscos que implica o consumo de combustibles de baixo punto de 
inflamación debe ter en conta os seus potenciais perigos, en particular para evitar cal-
quera efecto negativo que poidan producir sobre as persoas que se atopan a bordo e o 
medio, e sobre a resistencia estrutural e a integridade do buque. Así mesmo, despois 
dun accidente cómpre atender aos riscos potenciais que se poidan derivar da disposi-
ción física, o funcionamento e o mantemento do buque. Arestora o código IGF cobre 
as seguintes áreas:

a) Materiais e deseño de tubaxes
b) Motores para xeración de enerxía
c) Sistemas de almacenamento de combustible
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d) Subministración de combustible aos barcos e reabastecemento
e) Estrutura do buque
f) Seguridade contra incendios
g) Protección contra explosións
h) Ventilación
i) Instalacións eléctricas
j) Sistemas de vixilancia, seguridade e control
k) Deseños alternativos
l) Requisitos operacionais

No tocante á subministración de combustible de buque a buque (bunkering), o Código 
IGF considera os seguintes aspectos:

a) Requirimentos para as estacións e o sistema de aprovisionamento
b) Requirimentos de monitorización e control dos pianos de válvulas
c) Requirimentos de formación e capacitación do persoal
d) Requirimentos operacionais para as tarefas de abastecemento

Os riscos deberían examinarse tendo en conta técnicas de análise xa implantadas, e 
cando menos cumprirá estudar os danos sobre os equipos provocados por incendios, 
explosións ou descargas eléctricas. Sempre que for posible, esta análise debería veri-
ficar que se eliminaron todos os riscos. En particular, de acordo co Código IGF, unha 
explosión en calquera espazo aberto que poida conter fontes de descarga non debería:

a) causar danos nin interromper o funcionamento adecuado de equipos ou sistemas 
situados en ningún outro lugar que non sexa aquel en que aconteceu o suceso;
b) danar o buque de modo que teña lugar unha inundación por debaixo da cuberta 
principal ou calquera outra inundación de auga;
c) danar zonas de traballo ou de aloxamento de maneira tal que as persoas que permane-
zan nas devanditas zonas en condicións normais de funcionamento resulten lesionadas;
d) interromper o funcionamento axeitado dos postos de control e as cámaras de distri-
bución eléctrica necesarias para a subministración eléctrica;
e) danar o equipo de salvamento ou os medios conexos de posta a flote;
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f) perturbar o correcto funcionamento do equipo de loita contra incendios situado fóra 
do espazo danado pola explosión;
g) afectar a outras zonas do buque de tal xeito que poidan ocorrer reaccións en cadea 
que atinxan, entre outros elementos, á carga, o gas e os combustibles líquidos;
h) impedir o acceso das persoas aos dispositivos de salvamento ou obstaculizar as vías 
de evacuación.

4. Requirimentos dos tanques de GNL de acordo co Código IGF

Como vimos notando, é importante garantir que o almacenamento de GNL sexa o 
apropiado co obxecto de reducir ao mínimo os riscos para o persoal, o buque e o 
medio, de forma que sexan equivalentes aos existentes nos buques tradicionais que se 
serven de combustibles líquidos para propulsarse. É dicir, o sistema de contención do 
combustible debe estar deseñado para que as fugas dos tanques ou das súas conexións 
non poñan en perigo o buque, as persoas que se atopan a bordo ou o medio. Entre os 
riscos que cómpre evitar, salientan os seguintes:

a) A exposición dos materiais do buque a temperaturas inferiores aos límites reco-
mendables.
b) A propagación de combustibles inflamables a lugares en que haxa fontes de ignición.
c) A toxicidade potencial e o risco de falta de oxíxeno debidos á presenza de combus-
tibles e gases inertes.
d) As restricións de acceso aos postos de reunión, as vías de evacuación e os disposi-
tivos de salvamento.
e) A redución da dispoñibilidade dos dispositivos de salvamento.

Xa que logo, no interior dos tanques, a presión e a temperatura deben manterse dentro 
dos límites de proxecto do sistema de contención e das posibles prescricións para o 
transporte de combustible. Para iso, o sistema de contención de combustible estará 
concibido de tal maneira que as medidas de seguridade que van adoptarse no caso de 
que teña lugar unha fuga de gas non comporten unha perda de potencia considerable. 
Así mesmo, os tanques de almacenamento de combustible dos buques sometidos ao 
Código IGF teñen que estar protexidos ante posibles danos mecánicos; en concreto, 
aqueles que estean situados en cubertas expostas deberán instalarse de xeito que teñan 
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suficiente ventilación natural, para evitar que o gas se acumule se hai unha fuga. E de 
cara a protexerse das avarías externas causadas por abordaxe ou varada, os tanques de 
combustible deben dispoñerse da seguinte forma:

a) Os tanques de combustible estarán situados a unha distancia mínima de B/54 ou 
11,5 m, se esta é menor, medida desde o costado do buque perpendicularmente ao eixe 
lonxitudinal no nivel de calado da liña de carga de verán.
b) Considérase que os límites de cada tanque de combustible deben ser os límites exte-
riores extremos lonxitudinais, transversais e verticais da estrutura do tanque, incluídas 
as súas válvulas.
c) Para os tanques independentes, a distancia de protección hai que medila a respecto 
do forro do tanque (a barreira primaria do sistema de contención do tanque). Nos 
tanques de membrana, a distancia medirase a respecto dos anteparos que rodean o 
illamento do tanque.
d) En ningún caso se situará o límite do tanque de combustible a unha distancia das 
pranchas do forro ou do extremo máis á popa do buque que sexa menor que B/10 nos 
buques de pasaxe, e en ningún caso menor de 0,8 m. Non obstante, esta distancia non 
necesita ser superior a B/15 cando as pranchas do forro estean dispostas por dentro 
dunha distancia igual a B/5 ou 11,5 m, se aquel valor é menor.
e) No caso dos buques de carga, para un volume de carga igual ou inferior a 1000 m3, o 
valor será 0,8 m; para volumes de carga de 30 000 m3, 2 m, e para valores intermedios 
utilizarase unha fórmula que dita o Código IGF.

4 B é a manga máxima de trazado do buque, medida á altura do calado máximo da liña de carga de verán.
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Figura 2. Requirimentos do Código IGF

Fonte: Código IGF

5. Regras do Código IGF aplicables aos sistemas de contención de GNL

De acordo co Código IGF, a avaliación de riscos debe incluír o diagnóstico do sistema 
de contención do GNL que se usa como combustible do buque e ter como resultado 
medidas de seguridade adicionais, que cumprirá incluír no proxecto xeral do buque.

A vida útil do proxecto do sistema fixo de contención do GNL debe ser, como mínimo, 
igual á vida útil do proxecto do buque ou a vinte anos, se aquel período é maior. Pola 
súa vez, a vida útil do proxecto das cisternas portátiles debe ser de vinte anos como 
mínimo. Os sistemas de contención de combustible cando este sexa GNL proxectaranse 
para axustarse ás condicións ambientais imperantes no Atlántico Norte e aos diagramas 
de dispersión do estado do mar no longo prazo para unha navegación sen restricións. 
A administración poderá aceptar condicións ambientais menos severas, segundo o uso 
previsto, de se tratar de sistemas de contención de combustible que se utilicen exclusi-
vamente para unha navegación restrinxida. Por outra parte, poderá esixirse a adecuación 
a condicións ambientais máis severas no caso dos sistemas de contención do GNL 
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que se empreguen en condicións ambientais máis extremas que as do Atlántico Norte. 
En calquera caso, ao proxectar os sistemas de contención do GNL como combustible 
preveranse marxes de seguridade axeitadas cos seguintes fins:

a) Para resistir, sen sufrir avarías, as condicións ambientais previstas durante a vida 
útil do proxecto do sistema de contención do GNL e as condicións de carga apropiadas 
para elas, que incluirán condicións de carga homoxénea completa e parcial e enchidos 
parciais até calquera nivel intermedio.
b) Para adecuarse a todas as circunstancias que impliquen certo grao de incerteza, 
como as correspondentes ás cargas, os modelos estruturais, a fatiga, a corrosión, os 
efectos térmicos, a variabilidade dos materiais e o avellentamento e as tolerancias de 
construción.
c) A resistencia estrutural do sistema de contención do combustible avaliarase de acordo 
coas modalidades de fallo, que abranguerán, entre outras, a deformación plástica, o 
empenamento e a fatiga. 

Desta forma, existen tres categorías principais de condicións do proxecto, que son estas:

a) Condicións do proxecto de resistencia á rotura. Na fase de proxecto teranse en conta 
as combinacións axeitadas das seguintes cargas:

– Presión interna e externa
– Cargas dinámicas consecuencia do movemento do buque en todas as condicións de 
carga; cargas térmicas; cargas correspondentes ás flexións do buque e cargas de proba
– Peso do tanque e do combustible, coa correspondente reacción na zona dos so-
portes, e peso do illamento

b) Condicións do proxecto de fatiga: a estrutura do sistema de contención do combusti-
ble e os seus compoñentes estruturais non fallarán como consecuencia da acumulación 
de cargas cíclicas.
c) Condicións do proxecto para accidentes: o sistema de contención do GNL estará 
deseñado para afrontar accidentes ‒sucesos fortuítos ou anormais‒ referentes a abor-
daxe, incendio e compartimento inundado que comprometan a flotabilidade do tanque.
Cómpre así mesmo adoptar medidas co obxecto de asegurarse de que os escantillóns 
requiridos cumpran as disposicións relativas á resistencia estrutural e se manteñan 
durante toda a vida útil do proxecto. Tales medidas poden incluír a selección de mate-
riais, revestimentos, compensación por corrosión, protección catódica e inertización.
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6. Novos requisitos de formación do persoal dos buques propulsados con GNL

Como xa indicamos na introdución deste artigo, o obxectivo do Código IGF é fixar 
un regulamento internacional obrigatorio que sexa aplicable aos barcos que consuman 
combustibles de baixo punto de inflamación para propulsarse, quitados aqueles buques 
xa rexidos polo código IGC, que se aplica aos buques que transporten gases licuados 
a granel. Isto significa que o Código IGF rexerá igualmente todos os buques que se 
transformen para usar GNL como combustible, con independencia da data da súa cons-
trución. Sexa como for, xunto ao código chegaron tamén novos requisitos de formación 
para os mariños que embarquen nestes buques. Así, a Resolución do 21 de setembro de 
2016, da Dirección Xeral da Mariña Mercante, establece os cursos de formación básica 
e avanzada para capitáns, oficiais e mariñeiros dos buques rexidos polo Código IGF.

Figura 3. Modelo dos novos certificados

Fonte: Resolución do 21 de setembro de 2016, da Dirección Xeral da Mariña Mercante

7. Evolución futura

Wärtsilä é unha compañía líder no mercado da fabricación de motores para buques 
que conta, entre os seus principais produtos, co novidoso motor Wärtsilä 31, que foi 
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recoñecido como o motor de catro tempos máis eficiente do mundo e que se comer-
cializa nas versións diésel, dual-fuel e pure-gas. Segundo as predicións desta empresa, 
o 80% dos buques de cruceiro contratados en 2025 usarán GNL como combustible.

A devandita compañía asinou un contrato con Construcciones Navales del Norte SL 
(LaNaval), en Sestao, para deseñar e subministrar a instalación completa de propulsión 
dun novo transbordador ro-ro de pasaxeiros e vehículos, coa posibilidade de constru-
ción adicional doutros tres buques, para o armador Balearia. A empresa ofrecerá tamén 
servizos de soporte na integración de equipos ao estaleiro, incluída a integración da 
enxeñaría e consultoría in situ. O transbordador de que falamos será o primeiro ro-ro 
de pasaxeiros e vehículos propulsado con GNL que opere no Mediterráneo, alén dun 
dos maiores buques deste tipo de Europa: cunha eslora de 232 m, terá capacidade para 
331 vehículos e 1700 pasaxeiros, o 70% dos cales poderán ser aloxados en camarotes.

Figura 4. Transbordador propulsado con GNL de Balearia

Fonte: <https://www.wartsila.com>

Se abordásemos a situación actual cunha visión de futuro, debería apostarse por unha 
solución en que as terminais de gas natural dispuxesen de buques propios que permiti-
sen o aprovisionamento de buque a buque (bunkering), ben nas proximidades ou ben a 
maior distancia. Estes buques reducirían os custos do aprovisionamento, ao evitar que 
os barcos propulsados con GNL tivesen que atracar nos portos para avituallarse, de 
xeito que se aforrarían os correspondentes gastos de estadía en porto. Na actualidade 
trece portos españois participan no proxecto comunitario Core LNGas hive, liderado 
por Portos do Estado, para establecer unha rede de puntos de subministración de GNL. 
Ademais, a chegada de buques para ser abastecidos pode axudar a mellorar o negocio 
marítimo doutros sectores.

Raúl Villa Caro

Anuario da Facultade de Ciencias do Traballo 8, 2017, pp. 185-199



197

Pola súa parte, a empresa naronesa Gabadi lidera un proxecto de innovación para deseñar 
e construír o prototipo dun tanque de membrana para a almacenaxe de GNL que permi-
tirá adaptar buques que naveguen con combustible convencional para se propulsaren 
con GNL. Este tanque de membrana poderá utilizarse tanto en buques como en terra, 
para substituír os que actualmente se empregan nas plantas de GNL, alén de fornecer 
unha maior seguridade, xa que permite almacenar o gas a menor presión.

Figura 5. Tecnoloxía de membrana

Fonte: <http://www.gabadi.net>

Por último, cabe destacarmos outro proxecto promovido pola empresa coruñesa Nueva 
Insimar, denominado «Buque Mistral», que supón unha aposta pola construción dun 
buque totalmente eléctrico que empregue GNL como combustible para a súa propul-
sión. Ademais, neste proxecto de buque pretenden incorporarse os últimos avances en 
aforro e eficiencia enerxética, polo que servirá como barco modelo para lles demostrar 
aos armadores as vantaxes da adopción do GNL como combustible e da incorporación 
de tecnoloxías de eficiencia e aforro enerxéticos, tanto en barcos xa existentes como 
en barcos de nova construción. Entre estas tecnoloxías podemos salientar os seguintes 
equipos e usos de diferentes elementos:

a) Aletas estabilizadoras retráctiles
b) Iluminación de tipo LED
c) Optimización dos sistemas de propulsión, aerodinámicos e hidrodinámicos
d) Baterías para uso en porto
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e) Hélices de proa que non produzan protuberancias que afecten ao alisado das formas 
do casco
f) Sistemas de control e recuperación das calores residuais dos motores
g) Pintura especial

En relación co Código IGF, a empresa Nueva Insimar, xunto ás vantaxes encamiñadas 
á eficiencia enerxética xa mencionadas, está dando a coñecer no noso país un novo 
incentivo financeiro internacional deseñado para reducir as emisións de gases de efecto 
invernadoiro e promover o uso de tecnoloxías que o consigan: os créditos ou abonos 
de carbono (carbon credits), que están xogando un papel moi importante dentro da 
industria marítima arestora. Cada crédito representa a eliminación dunha tonelada de 
dióxido de carbono (CO₂) da atmosfera, o que vai ligado a incentivos económicos 
para que as empresas privadas contribúan á mellora da calidade ambiental cos seus 
procesos produtivos, ao se entender o dereito a emitir CO₂ como un ben cambiable e 
cun prezo establecido no mercado. A transacción dos abonos de carbono permite, por 
tanto, reducir a xeración de gases de efecto invernadoiro ao beneficiar as empresas 
que non os emitan (ou as que reduzan o seu nivel de emisións), por un lado; e, polo 
outro, ao penalizar aquelas empresas que os propaguen por enriba do limiar permitido. 
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Resumo

Este comentario faise sobre unha importante sentenza do Tribunal Supremo, ditada no recurso 
de casación ordinaria n.º 81/2016, que revoga outra da Sala do Social da Audiencia Nacional do 
4 de decembro de 2015 sobre Bankia, SA, e en que se mantén que non é obrigatorio establecer 
un sistema de control horario –e rexistro– da xornada ordinaria, senón que tal obriga se refire en 
exclusiva ao suposto de se realizaren horas extra. 

O argumento parte de que o artigo 35.5 do Estatuto dos traballadores, conforme a súa interpre-
tación literal, se refire só ás horas extraordinarias, o que emenda a liña interpretativa implantada 
nos tribunais inferiores, que antes entendían que si era obrigatorio instaurar un rexistro diario de 
toda a xornada.

Neste artigo analízase a devandita resolución e os efectos que dela se derivan, desde o punto de 
vista probatorio, para os traballadores que aleguen a realización de horas extra.

Palabras chave: rexistro horario, xornada diaria, horas extra, proba.

Abstract

This comment is on an important judgement of the Supreme Court, given in the appeal No. 81/2016, 
coming to revoke another room of the Social of the National Court of date 4th December 2015, 
about Bankia, SA. This judgement remains that it is not obligatory to establish a system that keeps 
a record of the number of hours worked during a regular working day. The obligation refers only 
to the record of so-called perform of overtime. 

The argument is based on the 35.5 of the Workers’ Statute, which according to its literal inter-
pretation refers exclusively to overtime. This comes to amend the line of interpretation that was 
implanted in the lower Courts, which used to understand that it was indeed required to establish 
and keep a record of the working day.

In this article I analyse the resolution and the effects that arise from it from an body of evidence 
point of view, in case of workers claiming for the payments of overtime worked.

Keywords: Hour record, Working day, Overtime, Evidence.
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1. Este comentario trata de examinar unha decisiva sentenza da Sala do Social do Tri-
bunal Supremo, do 23 de marzo de 2017, ditada no recurso de casación ordinaria n.º 
81/2016 e con tres votos particulares, que revoga outra da Audiencia Nacional, con data 
do 4 de decembro de 2015, sobre Bankia, SA1, en que se resolve unha das cuestións 
laborais máis polémicas: o rexistro obrigatorio da xornada diaria dos traballadores por 
parte das empresas, e, máis concretamente, das entidades bancarias. 

Mentres a resolución recorrida –e outras do mesmo órgano– concluía que o rexistro da 
xornada diaria era obrigatorio con independencia de que na empresa se realizasen ou 
non horas extraordinarias, o que foi asumido pola Dirección Xeral da Inspección de 
Traballo e da Seguridade Social2, o Tribunal Supremo bótalle un remendo á Audiencia 
Nacional e declara que non é esixible levar ese rexistro diario da xornada cando non se 
efectúan horas extraordinarias. Reitera ademais este criterio nunha sentenza posterior 
do 20 abril de 2017, que motivou que se ditase a Instrución 1/2017, da Inspección de 
Traballo, para se adaptar a esta nova doutrina xurisprudencial.

Antes de entrarmos na argumentación xurídica que levou o Tribunal Supremo a esa 
decisión cómpre acoutar o marco fáctico e procesual en que se produciu:

a) En 2012 diversas centrais sindicais e Bankia alcanzaron un acordo polo que regularon, 
entre outras materias, o réxime horario. Conviñeron nun horario xeral e seis horarios 
singulares de oficinas, con algunhas cláusulas comúns, amais de cadanseu horario 
singular na Dirección de Negocios Grosistas, a Dirección Financeira e de Riscos, a 
Dirección de Operacións e Procesos, e a Dirección de Sistemas, xunto con algunhas 
regras aplicables a estes últimos horarios singulares.
b) A empresa demandada non ten un sistema de rexistro da xornada diaria, mais si 
rexistra o control de ausencias, de maneira que os traballadores que non cumpren a súa 
xornada por algunha razón teñen a obriga de rexistralo na intranet de Bankia.
c) Os representantes dos traballadores solicitaron á dirección da empresa que esta-
blecese sistemas de rexistro da xornada, ao que esta lles respondeu que xa existía un 
control de ausencias.

1 Pode consultarse o texto completo na seguinte ligazón: <https://bit.ly/2BW6nz4>
2 A través da Instrución 3/2016, do 21 de marzo, sobre a intensificación do control en materia de tempo 
de traballo e de horas extraordinarias. Comezou daquela unha campaña de verificación do mantemento 
do mencionado rexistro e de elaboración de actas de infracción, coa correspondente sanción, para o caso 
de non contar con el.
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d) A Inspección de Traballo emitiu un informe sobre a denuncia, promovida por CC. 
OO., referida ao intento de implantar un horario flexible na empresa, sen que se elaborase 
ningunha acta de infracción, aínda que se comunicou que nunha actuación previa xa se 
elaborara unha acta de infracción pola falta de levanza dun rexistro diario individual 
da xornada, e requiriuse ás partes para a súa implantación co debido consenso.
Noutra actuación da Inspección comprobouse que na empresa non había rexistro diario 
da xornada, o cal lle impediu constatar se se realizaban ou non horas extraordinarias. 
Iniciouse, a continuación, o correspondente expediente sancionador como consecuencia 
da falta de rexistro diario da xornada.
e) A empresa demandada non notifica aos representantes dos traballadores a infor-
mación mensual sobre horas extraordinarias, dado que non existen resumos de horas 
extraordinarias nela. 
f) Tentouse a mediación con anterioridade á presentación da demanda.
g) O 4 de decembro de 2015 a Audiencia Nacional dita unha sentenza estimatoria en 
que se condena a Bankia, SA a establecer un sistema de rexistro da xornada diaria 
efectiva que realiza o cadro de persoal, que permita comprobar o axeitado cumpri-
mento dos horarios pactados tanto no convenio sectorial como nos pactos de empresa 
que foren de aplicación. Tamén se indica nesta sentenza que a empresa debe enviar 
á representación legal dos traballadores a información sobre as horas extraordinarias 
realizadas, en cómputo mensual.
h) Como queira que a anterior resolución foi recorrida pola empresa condenada ante o 
Tribunal Supremo, dítase a sentenza que se analiza neste comentario.

2. Tras resumir os datos fácticos, corresponde agora expor as liñas mestras da argumen-
tación empregada pola maioría da Sala do Social e, despois, os tres votos particulares, 
algún dos cales contén elementos moi interesantes con respecto ao tema. No tocante á 
liña maioritaria, pódense establecer dous puntos substanciais e unha conclusión. 

a) Primeiro, o artigo 35.5 do Estatuto dos traballadores (ET) refírese exclusivamente 
ás horas extraordinarias, isto é, a súa mención é só a elas conforme a súa interpretación 
literal: a obriga do empregador de rexistrar as horas só concirne ás extraordinarias, de 
forma que cando se realicen se apuntará o seu número diario e, daquela, se dará unha 
copia do apuntamento aos empregados ao final do mes.
A base deste razoamento parte do teor do artigo 3.1 do Código civil –e dos seus criterios 
hermenéuticos–, que expresa o seguinte: «As normas interpretaranse segundo o sentido 
propio das súas palabras, en relación co contexto, os antecedentes históricos e lexisla-
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tivos, e a realidade social do tempo en que han ser aplicadas, atendendo fundamental-
mente ao espírito e a finalidade daquelas». E neste caso así o impoñen a interpretación 
histórica, a sistemática e a a teleolóxica, porque, dunha banda, nunca houbo ningunha 
obriga deste tipo; e, da outra, o artigo 35.5 leva a rúbrica de «horas extraordinarias», 
mentres que a xornada se regula no precepto anterior –o artigo 34–, polo que se o 
lexislador pensase nesta obriga de rexistro diario da xornada sempre, sería imposto no 
artigo 34 e non no 35. É máis, cando o lexislador quixo facelo, recólleo expresamente:
– para traballadores a tempo parcial, preve o artigo 12.4.c) que «a xornada dos traballa-
dores a tempo parcial rexistrarase día a día, totalizarase mensualmente e entregarase 
copia ao traballador, xunto co recibo de salarios, do resumo de todas as horas realizadas 
en cada mes, tanto as ordinarias como as complementarias»;
– e para os traballadores móbiles, da mariña mercante e ferroviarios, establécense nos 
artigos 10.bis.5 e 18.bis.2 do Real decreto 1561/1995, sobre xornadas especiais de 
traballo, e a súa disposición adicional sétima, idénticas obrigas rexistrais.
Por último, a súa finalidade é o control da realización de horas extraordinarias, para 
evitar excesos con que se superan os límites que establece, pero non implantar un 
control da xornada ordinaria, rexistro a que non obriga no artigo 34 e si impón nos 
supostos especiais. 
Conclúese, xa que logo, cunha frase que –considero– resume a doutrina do Tribunal 
Supremo: «Fronte a isto, non cabe dicir que o impón a realidade social do século en que 
vivimos, nin utilizar argumentos como o de que outros o fan, por canto non se coñece 
en que condicións, nin que a empresa si controla as ausencias por intranet, onde o em-
pregado que falta debe rexistrar as súas ausencias e xustificalas, porque, precisamente, 
por ese medio ou outro pode rexistrar as horas de entrada e saída, así como o exceso 
de xornada, o que lle permitirá coñecer as horas que traballa, sen necesidade de que a 
empresa leve un complicado rexistro xeral da xornada diaria realizada por cada un dos 
seus empregados» (sobre este argumento volveremos máis adiante).
b) Segundo, realízase despois dunha análise da nosa xurisprudencia e mais da norma-
tiva da Unión Europea, para concluír que a primeira postulación da demanda, en canto 
interesa «o dereito dos traballadores á existencia dun sistema de marcaxe horaria que 
reflicta a verdadeira xornada realizada», non se presenta avalada por un substrato fáctico 
e normativo que propicie a súa estimación. Isto, sen que a Directiva 93/104/CE, do 23 
de novembro, impoña a obriga de levar rexistros actualizados, salvo naqueles casos en 
que non se aplican as limitacións do artigo 6 sobre a duración da xornada (corenta e oito 
horas) ou en supostos excepcionais (traballo de transporte de navegación, navegación 
aérea, traballo no mar, transporte por estrada...).

O rexistro da xornada diaria. Comentario sobre unha sentenza do Tribunal Supremo 
do 23 de marzo de 2017
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Como conclusión, proclámase que o referido artigo 35.5 do ET non esixe a levanza dun 
rexistro da xornada diaria efectiva de todo o cadro de persoal para poder comprobar o 
cumprimento dos horarios pactados; aínda que se engade unha concesión, porque se 
afirma que lege ferenda conviría unha reforma lexislativa que clarificase a obriga de 
levar un rexistro horario e facilitase aos traballadores a proba da realización de horas 
extraordinarias, pero lege data esa obriga non existe por agora e os tribunais non poden 
suplir o lexislador.
Engádese o argumento de que non poden esquecerse as normas reguladoras da pro-
tección de datos, da creación de ficheiros de datos e do seu control, que deberán ser 
tratados con respecto do disposto na Lei 15/1999, do 13 de decembro, de protección 
de datos de carácter persoal, e no novo Regulamento 2016/679 do Parlamento Europeo 
e do Consello, do 27 de abril de 2016. Esta última norma, malia non ser de aplicación 
ata o 25 de maio de 2018, debe terse en conta, porque a creación deste rexistro diario 
implica un aumento do control empresarial da prestación de servizos e un tratamento 
dos datos obtidos, máxime nos supostos de xornada flexible, de traballo na rúa ou na 
casa, que poden supor unha inxerencia indebida da empresa na intimidade e liberdade 
do/a traballador/a.
c) Como culminación a toda a argumentación, sostense o seguinte: «A solución dada non 
deixa indefenso o traballador á hora de probar a realización de horas extraordinarias, 
pois ao final de mes a empresa notificaralle o número de horas extra realizadas, ou a 
súa non realización, o que lle permitirá reclamar fronte a esa comunicación e á hora de 
probar as horas extraordinarias realizadas terá ao seu favor o artigo 217.6 da LAC [Lei 
de axuizamento civil], norma que non permite presumir a realización de horas extra 
cando non se leva o seu rexistro, pero que xoga en contra de quen non o leva cando o 
traballador proba que si as realizou».

3. A doutrina clásica admitiu a existencia de dúas clases de votos particulares: o voto 
discrepante e o voto concorrente, segundo se a opinión que disente se refire a todas 
as partes da decisión ou unicamente á súa fundamentación. Neste caso, os tres votos 
particulares son discrepantes, aínda que concorrentes entre eles –de feito, repítense 
razoamentos–, mais cómpre clarificalos de maneira separada:

a) O primeiro voto particular foi emitido por unha maxistrada, á cal se adhire outra, 
que resume nunhas liñas a contradición da argumentación do voto maioritario: o 
concepto de hora extraordinaria só xorde cando se produce a superación da xornada 
ordinaria, e, por iso, non cabe soster que o cumprimento da obriga legal para a em-

Luis Fernando de Castro Mejuto

Anuario da Facultade de Ciencias do Traballo 8, 2017, pp. 203-211



209

presa se satisfai cando esta rexistra as horas extraordinarias, xa que a cualificación 
como tales só será posible ex post. De feito, resáltase que o espírito do lexislador é 
que se estableza un sistema de control, aínda que non se fixe o xeito de facelo e, alén 
diso, engádese unha referencia ao interese público verbo das obrigas de cotización 
da Seguridade Social.
b) O segundo voto particular foi emitido por un único maxistrado que comeza mantendo 
que o debate se centrou nun obxecto erróneo, porque non se discutía sobre o artigo 35.5 
do ET, senón sobre o establecemento dun sistema de rexistro da xornada diaria efectiva 
que permita comprobar o axeitado cumprimento dos horarios, xa que considera –sería 
un voto concorrente– que ese precepto non ampara a pretensión.
Despois, entra de cheo no que entende a fundamentación dunha opinión discrepante: 
respecto á dignidade e ás normas de seguranza e saúde laborais (centradas nos artigos 
4 e 19 do ET), e, tamén, aos descansos e a remuneración conforme o tempo prestado. 
Todo o anterior –na súa opinión– conduce á necesidade de que se fiscalice o cumpri-
mento da actividade laboral e do horario, mais sen establecer un método de control 
determinado porque cada empresa é distinta e terá unha solución diferente.
c) O terceiro voto particular foi emitido por un maxistrado, ao cal se adhire outra, que 
parte do círculo vicioso xa posto de manifesto polos anteriores votos e que emprega 
unha modalidade de voto particular –en desuso na nosa xurisprudencia, malia que de 
amplo uso no mundo anglosaxón– consistente en ir respondendo cada argumento da 
decisión maioritaria. De todo el, poderían salientarse os seguintes tres aspectos:
– Discute a interpretación histórica, porque na versión orixinal do ano 1980 se rexistra-
ban as horas extra e agora, desde 1994, o que se rexistra é a xornada. Isto significa que 
en 1980 se non se facían horas extra non se podía levar ningún rexistro, mais agora si 
porque o obxecto é a xornada, aínda que a finalidade é a mesma: servir de ferramenta 
para coñecer se se fan horas extra.
– Insiste na especial natureza e transcendencia do dereito reclamado e a realidade 
social hoxe, lembrando unha xa antiga –pero sen dúbida actual– sentenza do Tribunal 
Supremo do 18 de maio de 1933, que expresaba que «a xurisprudencia debe ter como 
propósito e finalidade directriz non só satisfacer a “necesidade de estabilidade e fixeza” 
das relacións sociais (que tanto ou máis que ela, é función propia da lei), senón, ademais 
e principalmente, asegurar a “plasticidade e mobilidade” da norma, para que o dereito 
sexa non cousa morta e ríxida, senón materia fluída e flexible, suxeita a renovación 
como a vida mesma».
– E indica –respecto da mención do Regulamento 2016/679 do Parlamento Europeo– que 
o voto maioritario non sinala cal dos dez subapartados do devandito precepto podería 
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afectar ao «rexistro da xornada» e permitir consideralo como dato «sensible» cuxo 
tratamento se prohíbe; prohibición que, sexa como for, dependería dos elementos que 
puidesen ser utilizados para o rexistro, mais non deste en si mesmo.

4. Todo o expresado supón o resumo do marco fáctico e xurídico en que se produciu 
esta relevante decisión do Tribunal Supremo sobre o control da xornada diaria dos 
traballadores. Consideramos necesario, no entanto, realizar dúas puntualizacións sobre 
tal decisión, que en gran medida se dirixirán na mesma liña marcada polo primeiro e 
o terceiro dos votos particulares, nomeadamente no que atinxe ao círculo vicioso que 
supón a conclusión maioritaria. 

a) Dunha banda, se o rexistro diario da xornada só fose obrigatorio cando se realizasen 
horas extraordinarias, atopariámonos nunha aporía que baleiraría de contido a insti-
tución e os seus fins, posto que o presuposto, para que as horas extraordinarias teñan 
tal consideración, é que se efectúen sobre a duración máxima da xornada de traballo. 
Neste punto podería traerse a colación que as extraordinarias non son simplemente as 
que se fan por enriba da xornada diaria, como algúns entenden ás veces, senón que 
o artigo 35.1 do ET considera como tales «aquelas horas de traballo que se realicen 
sobre a duración máxima da xornada ordinaria de traballo, fixada de acordo co artigo 
anterior». É extraordinario, por tanto, o tempo que exceda das horas semanais (as co-
renta fixadas como máximo polo artigo 34 ou, de ser o caso, a cifra inferior fixada por 
convenio colectivo ou contrato), salvo que na empresa se fixase unha xornada anual, 
en cuxo caso só poderán ser cualificadas como extraordinarias as horas que excede-
ren desa cifra total, aínda que para algunha ou algunhas semanas se supere o número 
correspondente a estas (neste sentido, véxase a Sentenza do Tribunal Supremo do 22 
de decembro de 1992). 
Por tanto, ese rexistro diario da xornada, que non das horas extraordinarias, é o re-
quisito constitutivo para controlar os excesos da xornada, e a súa negación coloca os 
traballadores nunha situación de indefensión, posto que o único medio de acreditalas 
é precisamente mediante o control diario da xornada.
b) Da outra, resulta contraditoria co que leva sendo a liña angular do Tribunal Supremo 
en múltiplas ocasións para virar a súa doutrina e o seu elemental criterio hermenéutico 
‒a realidade social‒ a frase recollida polo voto maioritario, ao expresar que «non cabe 
dicir que o impón a realidade social do século en que vivimos, nin utilizar argumentos 
como o de que outros o fan, por canto non se coñece en que condicións, nin que a em-
presa si controla as ausencias por intranet, onde o empregado que falta debe rexistrar 
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as súas ausencias e xustificalas, porque, precisamente, por ese medio ou outro pode 
rexistrar as horas de entrada e saída, así como o exceso de xornada, o que lle permitirá 
coñecer as horas que traballa, sen necesidade de que a empresa leve un complicado 
rexistro xeral da xornada diaria realizada por cada un dos seus empregados». 

O Tribunal Supremo descarta agora a realidade social sen máis e reduce a súa res-
posta ás evidentes dificultades que ten calquera traballador/a para demostrar as horas 
que traballa –debe lembrarse que se descartan os partes de traballo ou outros medios 
similares–, a soster que implantar –no ano 2017, pasados vinte e tres anos desde que 
se introduciu a redacción actual do precepto– un sistema de control horario (tarxetas, 
fichas, impresión dixital, control informático etc.) resulta complicado para a empresa, 
que –non cabe dúbida, e así o demostra a realidade– o emprega en case todos os ámbitos 
para controlar o cumprimento das súas obrigas laborais e sancionar os traballadores, 
se for o caso.

A única posibilidade que podería salvar este enfoque é que o Tribunal Supremo se 
oriente cara a unha postura en que, se os traballadores proban que realizaron unha soa 
hora extraordinaria ou unha máis das que a empresa afirma levadas a cabo, se produza 
a inversión da carga da proba, nunha concreción dos termos expresados polo artigo 
217.6 da Lei de axuizamento civil, que indica que «as normas contidas nos números 
precedentes aplicaranse sempre que unha disposición legal expresa non distribúa con 
criterios especiais a carga de probar os feitos relevantes». Porque, de o facer noutro 
sentido, significaría que os complexos e limitantes sistemas –ás veces– deseñados 
polas grandes empresas (e, por suposto, os bancos) terían efectos exclusivamente 
internos, de control do seu persoal e para o uso do empregador, mais inaccesibles para 
os empregados.

O rexistro da xornada diaria. Comentario sobre unha sentenza do Tribunal Supremo 
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López Arranz, M.ª A. (2015) La formación profesional en el sector naval: 
referencia especial al caso de la escuela de aprendices de «Bazán». Cizur 
Menor, Thomson Reuters Aranzadi, 156 pp.
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Universidade da Coruña, Departamento de Dereito Público, Facultade de Ciencias do Traballo, 

Esteiro, 15471 Ferrol, España
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1. A formación profesional que, nun momento da historia do traballo, ofreceron as 
empresas foi de grande importancia para a cualificación dos seus futuros empregados. 
É o caso da impartida a mozos e mesmo nenos pola industria naval de Ferrol, tanto 
dentro das instalacións como fóra delas, a través das súas escolas. Nun momento en 
que o Estado non se ocupaba das ensinanzas encamiñadas ao acceso ao mundo laboral 
e, por tanto, a clase obreira estaba pouco especializada, a industria naval iniciou, xunto 
á construción dos novos estaleiros, un importante labor social, cultural e laboral nesta 
materia.

Os devanditos feitos, cos seus avatares, quedan magnificamente reflectidos nesta obra, 
en que se realiza unha minuciosa análise da normativa laboral e xurídica da época, sen 
esquecer, por outra banda, a concepción social da figura dos aprendices en España, que 
podería considerarse un precedente das medidas de responsabilidade social aplicadas 
na actualidade. A forma en que a Empresa Nacional Bazán, do mesmo xeito que a súa 
antecesora, se implicou na formación profesional dos seus aprendices para obter man 
de obra cualificada, escasa naqueles momentos, é moi significativa ao respecto.

2. A estrutura da obra articúlase nunha introdución e tres capítulos ben diferenciados, 
a que poñen o ramo as conclusións da autora e a bibliografía. Cada un dos capítulos 
testemuña unha época vivida canto á formación de aprendices, mantendo un exhaustivo 
e elegante relato da normativa laboral e educativa. Todo iso vainos dando unha idea da 
realidade educativa e laboral dunha época pasada de España.
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a) Na introdución faise un achegamento á formación profesional no sector dos estaleiros 
navais ferroláns desde unha tripla perspectiva: antes de 1908, en institucións militares; 
desde 1908 ata 1991, na propia empresa; e fóra da empresa a partir de 1992.
b) No primeiro capítulo, «La formación profesional en el sector naval antes de la 
constitución de la empresa nacional “Bazán”», a autora fainos partícipes das normas e os 
materiais que lle serviron de base para a súa investigación, así como da metodoloxía que 
seguiu. A seguir, traza a crónica do nacemento das escolas de formación profesional no 
sector naval e dos obstáculos que cumpriu superar para que estas fosen unha realidade. 
c) O segundo capítulo, «El protagonismo estelar de la formación profesional en la 
empresa nacional “Bazán”», que é tamén o máis extenso, comeza co estudo da Lei do 
11 de maio de 1942, pola que se crea unha empresa autónoma que se vai encargar de 
executar os programas navais e as súa obras complementarias. Esta empresa non foi 
outra que a Empresa Nacional Bazán e a mencionada lei resultou determinante para 
cambiar o rumbo dos estaleiros e das súas escolas. 
Analízase aquí a formación profesional na Empresa Nacional Bazán, que estableceu dúas 
escolas nas instalacións que recibiu: unha de preaprendizaxe ou iniciación profesional; 
e outra de formación profesional ou aprendizaxe. Examínanse de maneira detallada, 
amais dos estudos que recibían, as vicisitudes polas que pasaban os aprendices desde o 
momento en que accedían ás escolas até seren empregados pola empresa, que quedaba 
obrigada a continuar coa súa formación por contrato. 
d) No terceiro e último dos capítulos, «La formación profesional tras desaparición de la 
Escuela de Formación Profesional de Aprendizaje de la Empresa Nacional “Bazán”», 
fálase dos profundos cambios que sufriu formación profesional a partir da promulgación 
da Lei 14/1970, do 4 de agosto, xeral de educación e financiamento da reforma educativa, 
a partir da cal os poderes públicos pasaron a asumir as súas directrices.

3. Nesta obra sobre a formación profesional en España no século XX, a través do 
estudo do que foron e representaron as escolas de aprendizaxe da Empresa Nacional 
Bazán, debúllase cunha linguaxe clara, de maneira gradual e rigorosa, a evolución da 
aprendizaxe no noso país e o importante papel que as industrias xogaron até o momento 
en que o Estado se fixo cargo dela. Ao tempo, permítenos coñecer a vida nas escolas 
da Bazán e valorar o esforzo desta empresa por mellorar a cualificación dos seus 
traballadores. É ademais, como ben di a propia autora, un relato xurídico-laboral para 
termos en conta no tocante á planificación da aprendizaxe dos nosos mozos, hoxe tan 
duramente tratados polo desemprego.

Recensión
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O Anuario da Facultade de Ciencias do Traballo da Universidade da Coruña agradece 
a remisión de traballos para a súa publicación e solicita que se consideren para tales 
efectos as seguintes normas.
1.ª O obxectivo do Anuario da Facultade de Ciencias do Traballo da Universidade da 
Coruña é a divulgación da problemática presentada polas relacións laborais na socie-
dade desde a perspectiva xurídico-laboral, psicolóxica, económica ou sociolóxica, con 
especial atención ao estudo e desenvolvemento das relacións laborais en Galicia. O 
Anuario só publica traballos orixinais en galego, que deberán axustarse á definición e 
á temática obxecto deste.
2.ª Os traballos deberán enviarse por correo electrónico ao enderezo <anuariocienciasdo 
traballo@udc.gal> e axustarse aos parámetros que se indican a continuación:
a) Os artigos doutrinais terán unha extensión mínima de 12 páxinas e máxima de 25 
páxinas, malia que este último límite poderá excederse por decisión do Consello de 
Redacción. Os comentarios de xurisprudencia terán unha extensión de 6 páxinas como 
mínimo e de 12 páxinas como máximo. Finalmente, as recensións bibliográficas non 
poderán ser superiores a 3 páxinas. Os orixinais presentaranse cun aliñamento xus-
tificado escritos en letra Times New Roman, corpo 12, cun espazamento entre liñas 
sinxelo. Nas anotacións a pé de páxina empregarase letra Times New Roman, corpo 
10, cun espazamento entre liñas tamén sinxelo.
b) A cita bibliográfica especificará os apelidos e o nome dos autores, o título da pu-
blicación, o ano de publicación, o lugar de edición, a editorial e, por último, a páxina 
ou páxinas.
c) Os traballos deberán ir acompañados dun resumo do estudo na lingua en que foi 
escrito e, ademais, en inglés. Igualmente, deberá acompañarse dun elenco de palabras 
chave, cun máximo de cinco, redactadas así mesmo na lingua de concepción do estudo 
e en inglés. O título do estudo debe figurar tamén en inglés.
3.ª O período para o envío dos orixinais comprende de xaneiro a xuño do ano natural 
correspondente ao volume de que se tratar. Os mencionados orixinais incluirán o nome 
e apelidos da persoa autora e a institución a que pertence, ademais dun enderezo de 
correo electrónico de contacto.
4.ª Admítense orixinais redactados en calquera das linguas oficiais na Comunidade 
Autónoma de Galicia, galego e castelán, que serán publicados en lingua galega.
5.ª Recibidos os orixinais, serán valorados polos avaliadores externos do Anuario. 
Logo da súa valoración, a dirección do Anuario comunicará a aceptación ou non da 
publicación dos orixinais por correo electrónico, dentro do mes seguinte á data de 
recepción do orixinal.
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The Yearbook of the Faculty of Labour Science of the University of A Coruña welco-
mes articles for publication. We request that the following instructions are considered.
1st. The objective of the Yearbook of the Faculty of Labour Science of the University 
of A Coruña is to report the problems posed by labour relations in society from a legal, 
labour, psychological, economic or sociological perspective, with special attention to 
the study and development of labour relations in Galicia. The Yearbook publishes only 
original articles in Galician, which must conform to the definition and to the topic.
2nd. Contributions must be sent to the e-mail address <anuariocienciasdotraballo@udc.
gal> and must meet the requirements mentioned below:
a) Doctrinal articles will have a minimum of twelve pages and a maximum of twenty 
pages. The maximum limit may be exceeded by decision of the editorial board. Com-
mentaries on case law will have an extension of at least six pages and ten pages at 
most. Finally, reviews should not exceed three pages. Manuscripts will be formatted 
with a justified alignment written in Times New Roman font, type size 12pt, with 
single-spacing. In footnotes, Times New Roman font will be used, type size 10pt, also 
with single-spacing.
b) Citations will specify the authors’ surname and name, the publication title, the year 
of edition, the place of edition, the editor and, finally, the page or pages.
c) Articles must contain an abstract in the language in which it was written, and addi-
tionally, in English. A list of key words, maximum five, must also be provided in the 
language of the study as well as in English. The title of the study should also appear 
in English.
3rd. The period for the submission of manuscripts spans from January to June of the 
calendar year corresponding to the volume. The text must contain the name and surname 
of the author and the institution to which she or he belongs, as well as an e-mail address.
4th. Manuscripts written in official languages of Galicia, Galician and Spanish, will be 
admitted and published in Galician.
5th. Upon receipt of the manuscript, this will be assessed by outside assessors. After that, 
the editorial board will inform via e-mail if contributions are accepted for publication, 
in the month following the date of receipt.


