
 

 

SENTENZA DISCRIMINACIÓN POR IDADE 

Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Andalucía/Sevilla nº 307/2022 
Data: 3 de febreiro de 2022 

Recurso: nº 4484/2021 
 

A decisión da empresa de modificar as cantidades por dietas a todos os traballadores 
da empresa, menos a aqueles que teñen unha idade próxima a de xubilación, é válida e 
non discriminatoria. 

Feitos relevantes: Unha empresa do sector de transporte de mercadorías por 
estrada inicia un proceso de modificación substancial das condicións de traballo 
(MSCT), debido a unha situación prolongada de perdas económicas. Para sanear as 
contas, expón modificar o sistema retributivo dos traballadores respecto das contías 
que ven abonando por dietas, que mellora a establecida no convenio colectivo 
aplicable. Concretamente, propón reducilas e abonalas conforme ao devandito 
convenio. A medida non se aplica a aqueles traballadores con idade próxima á 
xubilación, a fin de que a súa base reguladora non se vexa afectada á baixa. 
 
Os traballadores non están conformes coa medida e avisan de que optarán por 
extinguir os contratos coa indemnización legalmente establecida. Tras finalizar o 
período de consultas sen acordo, a empresa adopta a decisión unilateralmente, 
advertindo que o fará de forma graduada, para que as posibles extincións non se 
produzan todas ao mesmo tempo e así evitar un grave prexuízo á actividade 
empresarial. 
 
Un dos traballadores de máis idade e, por tanto, non afectado pola MSCT, reclama que 
a medida empresarial aplíqueselle, a fin de poder optar pola extinción. O xulgado do 
Social desestima a súa demanda e él interpón recurso de suplicación por infracción do 
principio de igualdade, con fundamento nunha discriminación por razón de idade, a fin 
de que se condene á empresa a abonarlle a indemnización correspondente. 
 
Fundamentos xurídicos: O Tribunal Superior de Xustiza considera que a exclusión da 
MSCT dos traballadores cunha idade próxima á xubilación é un criterio adecuado e 
proporcionado, xustificado obxectivamente, pois se adopta para garantir medidas 
efectivas que evitan os danos que tal modificación produce neles: a diminución 
retributiva e das súas bases de cotización. 
 
Con iso non se lles priva de traballo e evítase  dese modo unha cobertura limitada 
de desemprego a unha idade en que as súas perspectivas de ocupación son 
notablemente peores que as dos traballadores máis novos, un gasto en prestacións 
públicas e o dano derivado da extinción dos contratos tanto aos afectados como á 
empresa, que podería ir abocada ao despedimento colectivo. 
 
A medida axuizada supera o canon de constitucionalidade, pois a decisión empresarial 
ten en conta tanto os intereses dos directamente afectados (traballadores e 
empresarios) como do resto de operadores afectados por exemplo a Seguridade 
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Social. Polo que confirma a sentenza de instancia e determina que a regra de 
permanencia dos traballadores máis próximos á idade de xubilación non é nula. 


