
 

 

STXUE IGUALDADE DE RETRIBUCIÓN. CONCEPTO TRABALLO IGUAL VALOR 

Sentenza 3 de xuño de 2021. Tribunal xustiza Unión Europea. Asunto 624/19. 

Igualdade de retribución. Concepto de traballo de igual valor 

O principio de igualdade de retribución entre traballadores e traballadoras, consagrado 

polo Dereito da Unión, pode invocarse directamente, tanto para un «mesmo traballo» 

como para un «traballo de igual valor», en litixios entre particulares. 

Tesco Stores é un comerciante minorista que vende os seus produtos en liña e en 

tendas situadas no Reino Unido. Estas tendas, de tamaño variable, contan cun total de 

aproximadamente 250000 traballadores que fan diferentes tipos de traballos. Esa 

sociedade tamén conta cunha rede de distribución formada por aproximadamente 

11000 empregados, que fan distintos tipos de traballos. Uns 6 000 traballadores ou 

antigos traballadores de Tesco Stores, de ambos os sexos, que traballan ou traballaban 

nas tendas desa sociedade, demandárona ante o órgano xurisdicional remitente, o 

Watford Employment Tribunal (Tribunal do Social de Watford, Reino Unido), a partir 

do mes de febreiro de 2018, aducindo que non gozaron de igualdade de retribución 

entre traballadores e traballadoras por un traballo igual, infrinxindo a normativa 

nacional e o artigo 157 TFUE.  

Ese órgano xurisdicional suspendeu o procedemento sobre as demandas presentadas 

polos traballadores masculinos por estimar que o seu resultado dependía do resultado 

das demandas das partes demandantes no litixio principal, de sexo feminino. Estas 

alegan que o seu traballo e o dos traballadores masculinos empregados por Tesco  

Stores nos centros de distribución da súa rede teñen igual valor e que teñen dereito a 

comparar o seu traballo co deses traballadores, aínda que devandito traballo se realice 

en establecementos distintos, en virtude do artigo 157  TFUE. Conforme a ese artigo, 

as súas condicións de traballo e as dos citados traballadores son atribuíbles a unha 

«fonte única», a saber,  Tesco  Stores. Esta sociedade considera, pola súa banda, que o 

artigo 157  TFUE carece de efecto directo no marco de demandas baseadas nun 

traballo de igual valor, de modo que as demandantes no litixio principal non poden 

invocalo ante o órgano xurisdicional remitente. Ademais, nega que se poida cualificar 

de «fonte única». Polo que respecta ao artigo 157  TFUE, o órgano xurisdicional 

remitente sinala que entre os órganos xurisdicionais británicos existe incerteza en 

canto ao efecto directo dese artigo, que está relacionada, en particular, coa distinción 

que o Tribunal de Xustiza fixera entre as discriminacións que xa cabe advertir 

meramente sobre a base dos criterios de identidade de traballo e de igualdade de 

retribución e as que soamente poden identificarse en función de disposicións de 

desenvolvemento máis explícitas.  

Pois ben, o  Watford  Employment Tribunal considera que as demandas de que se trata 

no litixio principal poderían incluírse nesta segunda categoría, que carece de efecto 

directo. Este é o contexto en que o órgano xurisdicional remitente dirixiuse ao Tribunal 

de Xustiza. Na súa sentenza, o Tribunal de Xustiza declara que o artigo 157  TFUE ten 

efecto directo en litixios entre particulares nos que se invoca a vulneración do principio 



 

 

de igualdade de retribución entre traballadores e traballadoras para un «traballo de 

igual valor», tal como se contempla nese artigo.  

Apreciación do Tribunal de Xustiza con carácter preliminar, o Tribunal de Xustiza 

declárase competente, con arranxo ao artigo 86 do Acordo de retirada (Brexit), para 

responder á petición de decisión  prexudicial, a pesar de que o Reino Unido retirouse 

da Unión Europea. En canto ao fondo, o Tribunal de Xustiza sinala, en primeiro lugar, 

polo que incumbe ao tenor do artigo 157  TFUE, que ese artigo impón, de maneira 

clara e precisa, unha obrigación de resultado e que ten carácter imperativo tanto no 

que respecta a un «mesmo traballo» como a un «traballo de igual valor». A 

continuación, lembra que, segundo reiterada xurisprudencia, o artigo 157  TFUE ten 

efectos directos ao crear, para os particulares, dereitos que os órganos xurisdicionais 

nacionais deben salvagardar, en particular no caso de discriminacións que teñan a súa 

orixe directa en disposicións lexislativas ou convenios colectivos de traballo, así como 

no caso de que o traballo realícese nun mesmo establecemento ou servizo, público ou 

privado. O Tribunal de Xustiza lembra que precisou que esas discriminacións cóntanse 

entre as que poden comprobarse unicamente conforme os criterios de identidade de 

traballo e de igualdade de retribución establecidos no artigo 119 da Tratado CEE e que, 

en tal situación, o xuíz estaba en condicións de comprobar todos os elementos de feito 

que lle permitisen apreciar se unha traballadora recibe unha retribución inferior á dun 

traballador que realice un mesmo traballo ou un traballo de igual valor. 

Por conseguinte, de reiterada xurisprudencia despréndese que, contrariamente ao que 

alega  Tesco  Stores, o efecto directo do artigo 157  TFUE non se limita ás situacións 

nas que os traballadores de distinto sexo comparados efectúen un «mesmo traballo», 

senón que tamén se fai extensivo ás situacións de «traballo de igual valor». Neste 

contexto, o Tribunal de Xustiza precisa que a cuestión de se os traballadores de que se 

trata efectúan o «mesmo traballo» ou un «traballo de igual valor» depende dunha 

apreciación  fáctica do xuíz. Ademais, o Tribunal de Xustiza considera que esta 

interpretación resulta corroborada polo obxectivo perseguido polo artigo 157  TFUE 

que é a eliminación, para un mesmo traballo ou para un traballo de igual valor, de toda 

discriminación por razón de sexo no conxunto dos elementos e condicións de 

retribución. A este respecto, o Tribunal de Xustiza sinala que o principio de igualdade 

de retribución entre traballadores e traballadoras para un mesmo traballo ou para un 

traballo de igual valor contemplado no artigo 157  TFUE forma parte dos fundamentos 

da Unión. Por último, o Tribunal de Xustiza sinala que, cando as diferenzas observadas 

nas condicións de retribución de traballadores que realizan un mesmo traballo ou un 

traballo de igual valor non son imputables a unha fonte única, falta unha entidade que 

sexa responsable da desigualdade e que puidese restablecer a igualdade de trato, de 

modo que esa situación non está comprendida no ámbito de aplicación do artigo 157  

TFUE. En cambio, cando tales condicións de retribución poidan atribuírse a unha fonte 

única, o traballo e a retribución destes traballadores poden compararse aínda cando 

estes traballen en establecementos distintos. En consecuencia, esta disposición pode 

invocarse #ante os órganos xurisdicionais nacionais nun litixio baseado nun traballo de 

igual valor realizado por traballadores de distinto sexo que teñan o mesmo empresario 



 

 

en establecementos distintos dese empresario, sempre que este constitúa dita fonte 

única. 

Artigo 157 (antigo artigo 141  TCE) 

1. Cada Estado membro garantirá a aplicación do principio de igualdade de retribución 

entre traballadores e traballadoras para un mesmo traballo ou para un traballo de 

igual valor.  

2. Enténdese por retribución, a teor do presente artigo, o salario ou soldo normal de 

base ou mínimo, e calquera outras gratificacións satisfeitas, directa ou indirectamente, 

en diñeiro ou en especie, polo empresario ao traballador en razón da relación de 

traballo. A igualdade de retribución, sen discriminación por razón de sexo, significa: a) 

que a retribución establecida para un mesmo traballo remunerado por unidade de 

obra realizada fíxase sobre a base dunha mesma unidade de medida;  b) que a 

retribución establecida para un traballo remunerado por unidade de tempo é igual 

para un mesmo posto de traballo.  

3. O Parlamento Europeo e o Consello, con arranxo ao procedemento lexislativo 

ordinario e previa consulta ao Comité Económico e Social, adoptarán medidas para 

garantir a aplicación do principio de igualdade de oportunidades e igualdade de trato 

para homes e mulleres en asuntos de emprego e ocupación, incluído o principio de 

igualdade de retribución para un mesmo traballo ou para un traballo de igual valor.  

4. Con obxecto de garantir na práctica a plena igualdade entre homes e mulleres na 

vida laboral, o principio de igualdade de trato non impedirá a ningún Estado membro 

manter ou adoptar medidas que ofrezan vantaxes concretas destinadas a facilitar ao 

sexo menos representado o exercicio de actividades profesionais ou a evitar ou 

compensar desvantaxes nas súas carreiras profesionais. 


