
 

 

SENTENZA SOBRE DISCRIMINACIÓN NA CONCILIACIÓN 

Sentenza do Tribunal Constitucional 153/2021 

Data: 13 de setembro de 2021 

Recurso de amparo nº 1797/2020. 

Resumo: A sentenza comentada examina a protesta dunha traballadora (Enfermeira na 

UCI Pediátrica de Hospital) que solicita, e obtén, redución de xornada por razóns de 

conciliación familiar. Como consecuencia, a empresa comunícalle que debe cambiala 

de destino, aínda que dentro do mesmo centro de traballo. O Tribunal Constitucional 

examina a doutrina xeral sobe discriminación directa e indirecta por razón de xénero e 

considera axustada a Dereito a actuación empresarial. Para chegar a esa conclusión 

resulta decisiva a ponderación das razóns esgrimidas pola empresa, obxectivas (de 

índole sanitaria) e ordenadas a un fin lexítimo (mellor funcionamento da asistencia á 

poboación infantil). 

Feitos: 

A) Os feitos relevantes sitúannos ante unha Enfermeira que presta os seus servizos 

na Unidade de Coidados Intensivos (UCI) Pediátrica dun gran Hospital e que interesa a 

redución da súa xornada por coidado de menor. 

B) Como queira que esa redución horaria implicaba que a traballadora non puidese 

cubrir a quenda completa da tarde da UCI pediátrica (de 15 a 22 horas) e a empresa 

entendía que iso sería disfuncional, comunícalle un cambio de destino, pasando a 

desenvolver as súas tarefas noutras dependencias do propio Hospital. 

C) Un primeiro motivo de protesta vai referido ao eventual trato discriminatorio 

que considera padecido, xa que outra compañeira de destino mantivera a súa 

adscrición a pesar de reducir a xornada. 

D) Un segundo motivo de queixa conecta coa eventual existencia dunha 

discriminación indirecta por razón de xénero, xa que as medidas de conciliación son 

xeralmente activadas por mulleres. 

E) Tanto o Xulgado do Social como o TSJ desestimaron a reclamación da 

recorrente, considerando que a súa situación non é comparable á da compañeira 

referencial, porque nese caso a minoración de xornada é menor e o oco deixado libre 

(ao final da mañá) puido ser cuberto facilmente. Respecto da indirecta discriminación 

por razón de xénero, veñen soster ambos os órganos xurisdicionais que a explicación 

dada polo Hospital aparece como obxectiva e afastada de indicios discriminatorios. 

F) No debate constitucional, o Ministerio Fiscal inclínase por estimar o amparo, 

tendo en conta de que aprecia unha discriminación indirecta por razón de xénero. 

 



 

 

Fundamentación xurídica: A STC comentada expón que a medida consistente en 

asignar transitoriamente á traballadora a outros servizos non lle ocasionou un 

prexuízo, nin sufriu un «atraso profesional», posto que segue realizando funcións na 

mesma categoría e grupo profesional de enfermeira; non foi apartada da UCI polo feito 

da súa maternidade; non perde a praza na UCI pediátrica á que pode volver cando 

preste de novo servizos en xornada completa, e segue accedendo a cursos de 

formación. Nestas condicións, en efecto, como manifestan as resolucións xudiciais 

impugnadas, non pode considerarse que se produza a «degradación profesional» ou o 

«obstáculo á súa carreira profesional» que denuncia a recorrente. 

Cando existe unha discriminación directa por razón de xénero non teñen «valor 

lexitimador» outros motivos que puidesen xustificar a medida á marxe do resultado 

contrario ao art. 14 CE que se causou, posto que, a conduta empresarial fundada en 

motivos expresamente prohibidos como o sexo non pode ser valorada como un mero 

acto de liberdade ou como o exercicio de facultades habilitadas polo Dereito, o mesmo 

que o interese empresarial latente nese tipo de decisións, sexa do tipo que sexa, non 

pode lexitimarse a través de medidas contrarias ao mandato constitucional de 

prohibición da discriminación da muller. Pola contra, existe discriminación indirecta 

por razón de sexo, cando dun tratamento formalmente neutro derívase un impacto 

adverso para as mulleres, «salvo que este tratamento responda a unha finalidade 

lexítima e utilice medios proporcionados, adecuados e necesarios para conseguila. 

 

As resolucións xudiciais impugnadas son correctas. Aos órganos xudiciais non lles era 

esixible valorar en que medida «resultaba necesaria a redución da xornada» para 

conciliar a súa vida familiar e laboral. Como tampouco era esixible que examinasen 

outras opcións distintas, xa que o dereito á redución da xornada por garda legal 

recoñeceuse nas dúas ocasións en que se exerceu nos termos acordados polas partes. 

Partindo dos feitos probados, non pode apreciarse a existencia da vulneración 

denunciada do art. 14 CE: a recorrente non foi discriminada por razón de sexo; nin 

directamente por razón de maternidade como alega nin, indirectamente, por sufrir un 

trato pexorativo como consecuencia unha decisión neutra que, con todo, prexudica 

fundamentalmente ás mulleres ao menoscabar o exercicio do seu dereito a redución 

de xornada para o coidado dos fillos; pois o cambio de posto de traballo a outro 

servizo coa mesma categoría, é unha decisión que non pode cualificarse 

obxectivamente como un trato pexorativo que leve unha «degradación profesional» 

ou «retroceso na súa carreira profesional», como alega a demandada, senón que se 

fundamenta en motivos obxectivos de organización e funcionamento da UCI pediátrica 

para garantir a correcta asistencia dos pacientes que xustifica, nos termos expostos, a 

lexitimidade da medida. 



 

 

Polas razóns expostas, a sentenza examinada desestima a demanda de amparo 

interposta pola traballadora, o que comporta a confirmación das sentenzas que 

tampouco estimaran a súa pretensión. 

 

 

 

 

 

 


