
 

 

SENTENZA DISCRIMINACIÓN INDIRECTA PROMOCIÓN PROFESIONAL 
 

Sentenza do Tribunal Supremo 5798/2011 Sala de Traballo.  
Data: 18 de xullo de 2011. 

Recurso Nº: 133/2010. Procedemento: Casación. 
 
O STS confirma a sentenza emitida polo TSJ de Cataluña ditada en primeira instancia o 
9 de xuño de 2010. O proceso que deu lugar a esta resolución comezou cando a 
Inspección de Traballo, actuando de oficio, detectou que en catro centros do Corte 
Inglés en Barcelona (Bolivia, Montornès del Vallés, Praza de Cataluña e Avenida 
Diagonal) se presentaban indicios de discriminación indirecta por razón de xénero no 
sistema de promoción profesional. As actas de infracción sinalan que nos grupos de 
iniciación e profesionais hai unha maior porcentaxe de mulleres que de homes, pero se 
se observan as porcentaxes de mulleres nos grupos superiores (coordinadores, 
técnicos e directivos) as cifras invértense sendo superiores aos 80 % o volume de 
homes que ocupan altos postos. 
  
O Corte Inglés defendeu durante o proceso que as mulleres non están interesadas no 
ascenso por motivos familiares, xa que lles impide compaxinar o traballo coas tarefas 
domésticas e o coidado dos fillos, e subliña que os postos de mando teñen que 
traballar en horario prolongado e flexible, aínda que recoñece que a normativa interna 
de sistema de promoción é de libre designación e, polo tanto, subxectivo. Segundo o 
TS, o argumento é inadmisible porque, tal e como sinala o Tribunal Constitucional na 
súa sentenza 182/2005, do 4 de xullo, o feito de que a actuación do empresario teña 
amparo legal ou convencional non lle autoriza a producir resultados inconstitucionais. 
 
O Tribunal Supremo entende que o sistema de promoción profesional en cuestión non 
pode considerarse neutral porque, aínda que o pareza, produce resultados 
discriminatorios sen xustificación obxectiva. Os datos numéricos son sempre fríos e 
admiten lecturas diversas, pero se se controverte a promoción profesional, a cuestión 
non é examinar o ascenso a categoría ordinaria, como a de profesional, senón o paso á 
categoría de coordinador e mando. É no ascenso a estas categorías onde se observa 
unha desproporción adversa para as mulleres, pois estes postos están ocupados, 
principalmente, por homes en porcentaxes moi superiores ás que ocupan as mulleres, 
dado o número de persoas de ambos sexos que ocupan a empresa. Estes resultados 
vense favorecidos polo sistema de selección: o ascenso a técnicos e xestores é por 
libre designación e o ascenso a coordinador é o resultado da avaliación continua por 
parte do superior inmediato. 
 
Así o corrobora a aplicación do "test de but for" ou substitución (cambiar de sexo para 
saber se as consecuencias xurídicas terían sido as mesmas se a situación se producise 
se o sexo fora diferente) empregada polo Tribunal de Xustiza da C.E. e polo Tribunal 
Supremo na súa sentenza do 23 de abril de 2009 (RCO. 44/2007), entre outras, para 
detectar a existencia de discriminación: se condicionamos os ascensos á realización da 
xornada completa pero partida e ademais flexible estamos discriminando ás mulleres 
porque, ao ter máis dificultades para conciliar a vida familiar, estanse poñendo trabas 



 

 

para acceder que non teñen os homes, sobre todo cando na práctica a estes se lles 
permite ausentarse do traballo e ser substituídos por un compañeiro. 


