
 

 

SENTENZA SOBRE DESCANSO DE GARDAS E REDUCIÓN XORNADA POR 

COIDADO DE FILLVOS 

Sentenza do Tribunal Constitucional 168/2020. 
Data: 16 de novembro  de 2020. 

Recurso de amparo nº 2587/2019 

O pronunciamento analizado resolve un recurso de amparo contra a Sentenza de 20 de 
marzo de 2019 da Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Andalucía (rec. 
2168/2018) e a Sentenza de 25 de xuño de 2018 do Xulgado do Social núm. 6 de 
Málaga (núm. 229/2018). 

Feitos: A recorrente ven prestando servizos como médica da área de urxencias na 
axencia pública hospitalaria Costa do Sol de Marbella (Málaga). A xornada anual 
ordinaria para os médicos da súa área é de 1523 horas (sete horas ao día), ás que se 
suman 440 horas máis en concepto de xornada anual complementaria, por realización 
de gardas (corenta e catro gardas de dez horas cada unha). Ademais, estas gardas 
obrigatorias xeran un descanso no día posterior (“saínte de garda”) de vinte e catro 
horas, das cales se computan e remuneran como efectivamente traballadas sete horas 
por saínte. Desta maneira, nas referidas 1523 horas anuais de xornada atópanse 
incluídas non só as horas realmente realizadas, senón tamén as que se recoñecen 
como traballadas por cada saínte (308, a razón de sete horas por corenta e catro). 

O día 16 de xaneiro de 2018, a recorrente solicitou unha redución de xornada 
laboral por coidado de fillo ao amparo do art. 37.6 ET e do art. 23 do Convenio 
Colectivo da axencia pública empresarial sanitaria Costa do Sol, sendo recoñecido 
devandito dereito por Resolución do Director Xerente de 16 de febreiro de 2018, que 
concretaba a nova dedicación nos seguintes termos: a xornada quedaba minorada nun 
33 por 100, pasando de 1523 a 879,1 horas anuais. A aplicación da rebaixa 
materializábase en parámetros anuais, de tal forma que as horas traballadas por cada 
día e cada garda non sufriron alteración algunha (sete e dez horas, respectivamente), 
pois unicamente viuse afectado o número total de días e gardas ao ano, pasando estas 
últimas a ser trinta (en lugar de corenta e catro). Ademais, no canto de computar sete 
horas de permiso retribuído como traballo efectivo por cada saínte, este parámetro 
rebáixase tamén proporcionalmente a 4,69 horas.    

Desconforme a traballadora con este último cálculo respecto do permiso retribuído 
como traballo efectivo por “saínte de garda” presentou demanda ante a xurisdición 
social, que foi desestimada tanto en primeira instancia como en suplicación, expondo 
recurso de amparo ante o Tribunal Constitucional. 

Fundamentación xurídica: O Tribunal Constitucional acorda a admisión a trámite do 
recurso de amparo mediante providencia de 28 de outubro de 2019, apreciando que 
“concorre unha especial transcendencia constitucional”, pois expón, dun lado, un 
problema ou unha faceta dun dereito fundamental sobre o que non hai doutrina deste 
tribunal, na medida en que se denuncia unha diferenza de trato retributiva entre 
traballadores a tempo completo e parcial derivada do exercicio de dereitos asociados á 
maternidade; e, doutro, pode dar ocasión para aclarar ou cambiar a súa doutrina sobre 



 

 

discriminación indirecta por razón de sexo cando existen pronunciamentos diversos 
sobre tal tipo de discriminación. 

O Tribunal Constitucional entende que a diferenza de trato alegada pola demandante, 
derivada de non recoñecer o mesmo número de horas de traballo efectivo 
remunerado por cada “saínte de garda” que ao resto de compañeiros que non reducira 
a súa xornada por razóns familiares, vulnerou os dereitos á igualdade ante a lei e a non 
sufrir discriminación indirecta por razón de sexo. Ante unha mesma situación (gardas 
de dez horas), os traballadores a tempo completo xeran un dereito a un descanso 
retribuído de sete horas, mentres as traballadoras que reduciron a súa xornada por 
coidado de fillo gozan un dereito ao descanso retribuído inferior de 4,69 horas. 

A sentenza do Tribunal Constitucional 168/2020, de 16 de novembro, obxecto do 
presente comentario, estima o recurso de amparo interposto pola recorrente por 
entender que concorre discriminación indirecta por razón de sexo no cómputo do 
descanso retribuído subseguinte á realización das gardas médicas. E iso por ignorar 
que aínda cando se produciu unha redución da xornada ordinaria e complementaria 
nun 33 por 100 en cómputo anual a solicitude da traballadora por razóns de 
conciliación da vida laboral e familiar, o certo é que as gardas realizadas son da mesma 
duración que para o resto de traballadores a tempo completo. Por tanto, unha mesma 
situación (gardas de dez horas) xera un dereito ao descanso retribuído inferior para as 
traballadoras a tempo parcial por coidado de fillo (4,69 horas) fronte ao resto de 
compañeiros que traballan a tempo completo (7 horas). 

Sobre a infracción do dereito á igualdade e á non discriminación: O primeiro destes 
dereitos esixe que “a iguais supostos de feito aplíquense iguais consecuencias 
xurídicas, o que veda a utilización de elementos de diferenciación que caiba cualificar 
como arbitrarios ou carentes de xustificación obxectiva e razoable”. Ou devandito 
noutros termos, “o que prohibe o principio de igualdade son as desigualdades que 
resulten artificiosas ou inxustificadas por non vir fundadas en criterios obxectivos e 
razoables, de valor xeralmente aceptado”. 

 
Pola súa banda, a prohibición de discriminación por razón de sexo comprende “non só 
o tratamento pexorativo que se funda na pura e simple constatación de sexo da persoa 
afectada, senón na concorrencia de razóns ou circunstancias que teñan co sexo da 
persoa unha conexión directa ou inequívoca como sucede co embarazo e a 
maternidade”. É máis, non se detén nestas dúas últimas circunstancias, senón que se 
estende tamén ao exercicio pola traballadora dos “dereitos asociados á maternidade”, 
non en balde son as mulleres as que principalmente asumen o coidado dos fillos de 
pouca idade, sufrindo, polo tanto, maiores dificultades para a súa inserción laboral e o 
mantemento no mercado de traballo. 

 
Entrando máis en profundidade neste segundo concepto, o Tribunal Constitucional 
subliña que “a discriminación por razón de sexo non só prodúcese cando á muller 
traballadora négaselle un deses dereitos asociados á maternidade, senón tamén 
cando, a pesar do seu inicial recoñecemento e exercicio, cáuseselle un prexuízo 
efectivo e constatable que consista nun trato pexorativo nas súas condicións de 
traballo ou nunha limitación ou quebranto dos seus dereitos ou lexítimas expectativas 



 

 

económicas ou profesionais na relación laboral, pola exclusiva razón do exercicio 
previo deste dereito”. 

Todo iso sen esquecer que a específica prohibición de discriminación por razón de sexo 
comprende a denominada “discriminación indirecta”, é dicir, aquel tratamento 
formalmente neutro ou non discriminatorio do que se deriva, polas diversas condicións 
fácticas que se dan entre traballadores dun e outro sexo, un impacto adverso sobre os 
membros dun determinado sexo. 

Outórgase, por tanto, o amparo solicitado, devindo nulas as sentenzas impugnadas, 
con retroacción das actuacións ao momento inmediatamente anterior a ditarse a 
sentenza do xulgado do social, para que sexa promulgada outra nova, respectuosa co 
dereito fundamental vulnerado.  

 

 

 

 

 

 

 

 


