
 

 

SENTENZA TRIBUNAL SUPREMO SOBRE NEGOCIACIÓN DE PLANS DE 

IGUALDADE 

Tribunal Supremo. Sala do Social. Data: 25/05/2021 

Recurso Nº: 186/2019 Resolución Nº: 571/2021 

Procedemento: Recurso para a unificación da doutrina. 

Negociación de plans de igualdade. 

Un sindicato solicita a nulidade dun Plan de Igualdade aprobado no seno da 

denominada Comisión de Seguimento do Plan de Igualdade (CSP). Sostén que o CSP 

carecía de representación e competencia para aprobar o plan de igualdade, xa que 

está integrado por un delegado de cada un dos centros de traballo da empresa, con 

independencia do número de representantes existentes, vulnerando o principio de 

proporcionalidade legalmente esixido. 

Considera que o CSP outorgouse unha competencia que nin está prevista no anterior 

Plan de Igualdade, nin en ningunha outra norma legal ou convencional. Ademais, 

simultaneamente, estase a negociar o convenio colectivo da empresa, dentro do cal se 

aborda o Plan de Igualdade. 

Por último, engade que o Plan non foi aprobado por unanimidade, aínda que ese é o 

sistema para chegar a acordos na citada Comisión. 

O Tribunal Supremo desestima o recurso e establece as seguintes directrices á hora de 

definir a lexitimidade para aprobar un Plan de Igualdade: 

1º) Se o Plan de Igualdade é aprobado conforme ao establecido no Convenio Sectorial, 

é necesaria a negociación colectiva; Se o Plan de Igualdade está no Convenio da 

empresa é posible que unha Comisión se encargue do seu desenvolvemento e 

aplicación. 

2º) Nas empresas de máis de 50 traballadores é obrigatorio negociar o Plan de 

Igualdade de acordo coas normas do ET que regulan a negociación colectiva. 

3º) A Comisión Negociadora do Plan de Igualdade deberá constituírse mediante acordo 

entre a empresa e os representantes legais dos traballadores, non podendo ser 

substituída por comisión "ad hoc". 

4º) As dificultades para acordar o Plan non xustifican a súa aprobación fora da canle 

prevista; Se pode recorrer á vía tanto xudicial como extraxudicial de resolución de 

conflitos para esixir que se negocie de boa fe. 

5º) A doutrina do TS insistiu en que as nosas Leis obrigan a que a negociación do Plan 

de Igualdade na empresa se canalice a través dun convenio colectivo propio ou, en 

todo caso, cumprindo os requisitos establecidos no Título III do ET para a súa 



 

 

celebración.  

6º) Tal e como recordou o TS na STS 95/2021, do 26 de xaneiro (RJ 2021, 572) (rc. 

50/2020, Ayesa II), a negociación dos plans de igualdade, dada a relevancia dos 

obxectivos que persegue o lexislador para garantir a igualdade efectiva entre homes e 

mulleres, deberá ser asumida necesariamente polos suxeitos lexítimos para a 

negociación dos convenios de empresa, de conformidade co disposto no art. 45 LO 

3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes en relación cos 

arts. 17.5, 85.2, 87, 88 e 89 do ET. 

7º) A STS 832/2018, do 13 de setembro (RJ 2018, 4180) (rc. 213/2017, Unísono) reitera 

que a aprobación do Plan de Igualdade obriga a alcanzar un acordo coa representación 

legal dos traballadores, sen a súa imposición unilateral por parte dos traballadores ou 

empresario, cando non exista acordo. 

Non obstante, aínda que se puidese concluír que un bloqueo negociador por parte dos 

representantes dos traballadores podería converterse nunha xustificación razoable do 

incumprimento da obriga de contar cun plan de igualdade ou, no seu límite, como 

xustificación da implantación unilateral dun plan provisional de igualdade, o certo é 

que para iso deberían darse circunstancias excepcionais (bloqueo de negociación 

imputable exclusivamente á contraparte; negativa da mesma a negociar, ausencia de 

calquera tipo de representación) e podería admitirse que a empresa estableza un Plan 

de Igualdade ignorando os requisitos antes mencionados, pero entendido como 

provisional. 

 


