
 

 

SENTENZA SOBRE A FENDA SALARIAL 

Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza da Comunidade Autónoma de Canarias 
936/2021. Sala do Social. 
Data: 27 de xullo de 2021 

Recurso de suplicación nº 867/2021. 

Resumo: Existe discriminación retributiva indirecta por razón de sexo cando o 
convenio colectivo asigna unha retribución diferente ás categorías profesionais de 
"peón" e "peón polivalente", sendo a primeira unha categoría maioritariamente 
ocupada por mulleres e a segunda por homes, a pesar de realizar traballos 
substancialmente de igual valor. Un axuizamento do caso con perspectiva de xénero 
conduce a declarar nula tal distinción, estendéndose ao colectivo afectado as 
retribucións fixadas para a categoría superior. 

Feitos: Os feitos relevantes para a decisión do litixio, unha vez que a Sala de 
suplicación, con estimación parcial dos dous motivos de revisión fáctica articulados con 
fundamento no art. 193, b) da LRJS, revisou parcialmente a crónica histórica da 
sentenza de instancia , poden sintetizarse como segue: 

-A actividade que a entidade UTE TELDE realiza para o Concello de Telde é o varrido 
das vías públicas e a recollida de residuos sólidos, en virtude de adxudicación en 
concurso público. Con anterioridade, o servizo era prestado polo mercantil Fomento 
de Construcións e Contratas, SA. 

-Na empresa rexe un convenio colectivo que, desde a súa primeira versión asinada 
o 20.07.2001, diferencia as categorías profesionais de “peón” e “peón polivalente”. No 
terceiro convenio de empresa, datado en 2007 pero aínda aplicable na data de autos, a 
categoría de “peón” defínese como aquel que realiza funcións de varrido en horario de 
diúrno, mentres que o “peón polivalente” realiza funcións de varrido e recollida de 
trastes, servíndose de camións, e presta o seu servizo en horarios nocturno e diúrno. 

-A categoría profesional de “peón polivalente” ten asignada no convenio colectivo 
unha retribución superior á de “peón”. Nas táboas salariais achegadas pola empresa, 
durante o ano 2020 a diferenza salarial entre ambas as categorías ascendeu a 1490,28 
euros anuais. 

- Os “peóns” homes cobran o mesmo que os “peóns” mulleres. 

-Os “peóns polivalentes” mulleres cobran os mesmo que os “peóns polivalentes” 
homes. 

-O persoal de UTE TELDE intégrana un total de 47 persoas traballadoras coa 
categoría profesional de “peóns” (28 mulleres e 19 homes) e 22 persoas traballadoras 
coa categoría profesional de “peóns polivalentes” (20 homes e 2 mulleres). Dos 19 
“peóns” homes en persoal, 13 o son en substitución de peóns mulleres en baixa por IT. 
Todos os peóns homes (menos 6) foron contratados despois de 2019, mentres que 
todas os “peóns” mulleres (salvo 4) foran contratadas antes de 2019. 



 

 

-Antes da subrogación de UTE TELDE, o persoal de peóns na empresa Fomento de 
Construcións e Contratas, SA estaba composta por 56 persoas, das que 43 eras 
mulleres e 13 homes. 

-Cando se producía unha vacante na categoría de “peóns polivalentes”, a empresa 
cubríaa contratando a persoal externo. A empresa non promocionaba a persoas 
traballadoras coa categoría de “peón” á categoría de “peón polivalente”. En cambio, 
para a cobertura temporal de necesidades de “peón polivalente” a empresa si recorría 
a “peóns” (mulleres e homes). 

Fundamentación xurídica: A Sala considera acreditada a existencia de sobrados indicios 

obxectivos, tanto dun impacto desproporcionado de xénero como de discriminación 

salarial indirecta por razón de sexo, en base á composición desagregada por sexos de 

ambas as categorías profesionais, que revelan a feminización da categoría peor 

retribuída (peón) fronte á masculinización da mellor remunerada (peón polivalente). O 

TSJ canario descarta que sexa necesaria unha presenza exclusiva de mulleres nunha 

determinada categoría para poder determinar que existe discriminación; o mero feito 

de que o posto peor remunerado estea composto por unha maioría feminina (aínda 

que sexa por un 60%), sumado a que o posto de maior nivel estaba composto case na 

súa totalidade por homes, xa supón un indicio da existencia dun trato discriminatorio. 

Unha vez constituída a presunción favorable á discriminación, incumbe á empresa a 

carga de probar que esa distinción salarial responde a unha finalidade lexítima e posúe 

unha xustificación obxectiva e razoable. 

O TSJ considera que as dúas categorías profesionais, de acordo coa propia literalidade 
das súas definicións contidas no convenio colectivo aplicable, realizan un traballo 
“substancialmente de igual valor”, xa que: 

- A propia denominación de ambas as categorías é case idéntica. A única diferenza 
é o termo “polivalente”, que significa que vale para moitas cousas, o que non se 
corresponde coas dúas únicas actividades (varrido e recollida de trastes) asignadas a 
esta categoría profesional, unha máis que a asignada á categoría de peón (varrido). 
Ademais, a empresa, a quen incumbía a carga probatoria tras concorrer indicios de 
discriminación, non achegou unha valoración dos traballos asignados por categorías, 
nin explicou en que consiste a recollida de trastes, nin a porcentaxe de xornada 
dedicada a esta actividade. 

- As cualificacións, experiencia práctica e as capacidades esixidas para ambas as 
categorías son idénticas, requiríndose unicamente a achega de esforzo físico e 
atención. 

- O lugar de traballo é idéntico e a formación profesional, experiencia ou o nivel de 
responsabilidade nunha e outra categoría son similares, sendo boa proba diso que a 
cobertura temporal dos traballos asignados a un peón polivalente é cuberta 
habitualmente por persoas con categoría de peón, sen necesidade de formación 
adicional. 

- A nocturnidade engadida ao peón polivalente non xustifica a súa maior 
retribución, porque a literalidade do convenio prevé que as funcións poden 



 

 

desempeñarse tamén en horario diúrno, e neste caso non se establece diminución 
salarial algunha. 

Nestas circunstancias, e lembrando algunhas sentenzas emblemáticas do Tribunal 
Constitucional que sentaron doutrina en materia de traballos de igual valor e 
discriminación retributiva por razón de sexo -SSTC 145/1991, 58/1994 e 174/1995-, o 
TSJ considera que a empresa non xustificou a razonabilidad da diferente retribución 
entre as categorías profesionais comparadas e, probada a feminización da categoría 
inferior e a masculinización da superior, conclúe que existe discriminación salarial por 
razón de sexo “derivada do establecemento de categorías diferentes para o 
desempeño de traballos de igual valor, o que se traduce nun impacto salarial adverso 
que redunda maioritariamente nas mulleres, ao ser este sector maioritario na 
categoría inferior e moi minoritario na categoría superior”. 

A Sala canaria conclúe que as empresas codemandadas incorreron en vulneración do 
dereito fundamental á non discriminación salarial por razón de sexo (art. 14 CE) con 
relación ao persoal adscrito á categoría profesional de “peón”, polo que declara a 
nulidade da devandita categoría profesional -non só das retribucións a ela asociadas- e 
estende ao colectivo afectado (mulleres e homes) as retribucións fixadas para a 
categoría profesional de “peón polivalente”. Para o cumprimento desta resolución, 
condena solidariamente ás empresas que levaron a cabo o servizo (a FCC ata o 31 de 
xaneiro de 2020, e á UTE Telde a partir desa data). 

En cambio, a sentenza rexeita conceder a indemnización de danos e prexuízos, por 
importe de 2.000 euros, que a demanda de conflito colectivo reclamaba para cada 
unha das empregadas afectadas pola discriminación salarial, por carencia de 
lexitimación da parte actora na reclamación dun dano moral xeneralizado para todas 
as persoas afectadas polo conflito (maioritariamente mulleres), pois puidese ser tal 
dano diferente dependendo de cada persoa, e un axuizamento xeneralizado sobre o 
fondo impediría, polo instituto da cousa xulgada, a viabilidade de reclamacións 
individuais. 

 

 

 

 


