
 

 

STS PERMISO RETRIBUIDO RECUPERABLE 

Sentenza do Tribunal Supremo nº 167/2022. Sala do Social. 

Data: 18 de febreiro de 2022 

Recurso: nº 275/2021 

 

Feitos relevantes: Pola representación dos sindicatos CCOO de Asturias e UXT de 

Asturias, presentouse demanda de conflito colectivo fronte á empresa DAORJE S.L.U., 

da que coñeceu a Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Asturias, e na que 

tras expor os feitos e motivos que estimaron de aplicación, terminou suplicando que se 

ditase sentenza pola que se declare a nulidade da decisión da empresa de esixir aos 

traballadores eventuais/temporais a devolución dos permisos retribuídos que 

concedeu no período de 30 de marzo a 11 de abril de 2020, restaurando así o trato 

desigual producido cos traballadores fixos así como que se declare a nulidade dos 

descontos practicados a estes polo mesmo motivo ao finalizar os seus contratos 

eventuais nas súas nóminas, obrigando á empresa demandada a devolver a cada 

traballador afectado por este conflito a cantidade indebidamente descontada por este 

concepto. 

En data 27 de xullo de 2021, ditouse sentenza pola Sala do Social do Tribunal Superior 

de Xustiza de Asturias, na que consta o seguinte fallo: "Que desestimando as 

excepcións opostas pola empresa DAORJE SLU e estimando a demanda de Conflicto 

Colectivo formulada polos sindicatos COMISIÓNS OBREIRAS DE ASTURIAS e UNION 

XERAL DE TRABALLADORES, fronte a dita empresa, declaramos a nulidade da decisión 

de esixir aos traballadores eventuais/temporais a devolución dos permisos retribuídos 

que concedeu no período de 30 de marzo a 11 de abril de 2020, restaurando así o trato 

desigual producido cos traballadores fixos, e a nulidade dos descontos practicados por 

ese motivo aos traballadores temporais ao finalizar os seus contratos, con obrigación 

da empresa de adoptar as medidas necesarias para a súa efectividade e devolver aos 

traballadores afectados por este conflito as cantidades indebidamente descontadas 

polo referido concepto". 

Declárase probado que a empresa demandada aplicou á maioría do seu persoal en 

Asturias o permiso retribuído recuperable previsto no Real Decreto Lei 10/2020; 

prorrogando tal permiso a algúns traballadores ata os días 10 e 11 de abril. Dise, 

igualmente, que os traballadores temporais que, a partir do mes de abril, viron 

concluídos os seus contratos, a empresa descontáronlles nas súas liquidacións os días 

de permiso retribuído. Ademais, cando a maior parte dos traballadores temporais xa 

cesara, en setembro de 2020, a empresa inicia un período de consultas cos Comités de 

empresa dos centros de Arcelor Mitral en dúas localidades, para a recuperación dos 

días de permiso retribuídos que finalizou sen acordo a finais de novembro e principios 

de decembro de 2020. As posicións das partes eran enfrontadas ao negar a 

representación dos traballadores que os permisos estivesen baixo a cobertura do RDL 

e, por tanto, que tivesen que ser recuperados. A primeiros de decembro (días 3 e 14) a 

empresa comunicou aos Comités de Empresa daqueles centros a súa decisión de 



 

 

proceder á aplicación da medida de recuperación íntegra dos períodos considerados 

como permisos retribuídos, acompañando Anexos nos que se relacionaban os 

traballadores afectados pola medida. No obstante, a data 31 de decembro ningún dos 

traballadores fixos recuperou os días de permiso. 

Fundamentos xurídicos: A sentenza recorrida do TSX de Asturias non considera que a 

empresa haxa xustificado o distinto tratamento outorgado aos temporais con base en:  

1. A empresa decidiu unilateralmente descontar aos traballadores temporais o importe 

dos permisos retribuídos non recuperados, o que entende contrario ao art. 3.2 do RDL;  

2. O período de consultas iniciouno cando a maior parte dos temporais xa estaban fóra 

da empresa, ademais de demoralo máis aló dos 7 días do art. 3.2 do RDL;  

3. Lembra que o RDL non deixa en mans dos representantes legais dos traballadores 

nin esixe acordo en orde á recuperación dos días de permiso senón que, previa 

negociación nun período de consultas,  é facultade que se outorga á empresa para que 

a faga efectiva dentro dun espazo temporal;  

4. En definitiva, considera que a empresa puido facer efectiva a recuperación moito 

antes do comezo daquelas negociacións. 

O TS comeza argumentando sobre a carga da proba que incumbe ao empresario, tras 

ser constatados uns indicios claros de que se incorreu nun diferente tratamento entre 

os traballadores. O TC ten unha consolidada doutrina, lembrada na sentenza 

impugnada, na que vén dicindo que se deben entender destruídos os indicios ou 

condutas que se presenta como discriminatorias cando existan causas a suficientes, 

reais e serian que permitan cualificar a decisión empresarial de razoable e allea a 

calquera sospeita de discriminación. Así, toda diferenza de tratamento debe estar 

xustificada por razóns obxectivas, sen que resulte compatible co art. 14 CE un 

tratamento, xa sexa xeral ou específico en relación con ámbitos concretos das 

condicións de traballo, que configure aos traballadores temporais como colectivo 

nunha posición de segunda orde en relación cos traballadores con contratos de 

duración indefinida, aos que ás veces se singulariza cualificándoos como "traballadores 

fixos" ou "traballadores de persoal", en denominacións tan imprecisas tecnicamente 

como potencialmente discriminatorias se con elas quérese identificar unha especie de 

estatuto de "traballador pleno" da empresa, por oposición a un estatuto máis limitado 

ou incompleto de traballador temporal. É claro que tanto uns como outros gozan da 

fixeza que se deriva das estipulacións do seu contrato de traballo respecto da súa 

duración e das disposicións legais que regulan as súas causas de extinción, e que tanto 

uns como outros pertencen durante a vixencia do seu contrato ao persoal da empresa 

para a que prestan os seus servizos, sen que resulte admisible ningunha diferenza de 

tratamento que non estea xustificada por razóns obxectivas. 

O RDL 10/2020, de 29 de marzo, polo que se regulaba un permiso retribuído 

recuperable para as persoas traballadoras por conta allea que non presten servizos 

esenciais, co fin de reducir a mobilidade da poboación no contexto da loita contra o 



 

 

COVID, impuxo a obrigación de gozar o permiso retribuído recuperable para todo o 

persoal laboral por conta allea que preste servizos en empresas ou entidades do sector 

público ou privado que desenvolven as actividades non esenciais cualificadas como tal 

no seu anexo. O RDL deseña o permiso retribuído recuperable impondo o tempo que 

debe comprender -do 30 de marzo ao 9 de abril-, así como a recuperación das horas 

non traballadas durante o mesmo. Esta recuperación de horas a configura marcando: 

por unha banda, o tempo en que debe facerse efectivo o cumprimento desas horas -a 

partir do día seguinte á finalización do estado de alarma-; por outro, que debe ser 

negociada nun período de consultas breve -máximo de sete días-; ademais, indica o 

alcance do acordo que poida adoptarse -regular a recuperación total ou parcial das 

horas de traballo afectadas polo permiso, preaviso ao traballador sobre cando deberá 

recuperalas e o período de referencia-; e, por último, en caso de desacordo, o prazo de 

que dispón o empresario para notificar a súa decisión. 

Pois ben, a empresa comezou a negociar a recuperación do permiso cando a maior 

parte dos contratos temporais extinguíronse sendo a realidade que dita negociación 

puido abrirse moito antes e tentar alcanzar un acordo coa representación dos 

traballadores sobre ese colectivo e non actuar de forma unilateral, sen previamente 

esgotar a vía que establecía a norma que regulaba o permiso, cando podía realizalo, 

aínda que só fose para pór de manifesto a súa boa fe á hora de dar a mellor resposta a 

unha situación que afectaba, en maior medida, aos temporais e que, ademais, tamén 

podía alcanzar ao persoal fixo, mesmo a extincións de contrato destes últimos, 

servindo a negociación para exporse esa mesma disxuntiva en orde a como actuar e 

decidir sobre a recuperación de permisos de quen puidesen ver extinguida a súa 

relación de traballo. O feito de que o empresario, en caso de non existir acordo, poida 

adoptar a decisión sobre a recuperación dos días de permiso non exclúe o que deba 

acudir previamente á negociación. 

Non se trata de cualificar o desconto como procedente ou non, senón de establecer se 

a empresa incorreu nun trato discriminatorio que aquí se deixou constatado sen 

achegar razóns obxectivas para iso. Tampouco se trata de atender á imposibilidade de 

recuperación dos días de descanso polos traballadores temporais xa que non hai un só 

dato que evidencia esa alegación. 

Finalmente, o TS non comparte o que se apunta no informe do Ministerio Fiscal en 

orde a que o pedido na demanda non é máis que un principio de igualdade na 

ilegalidade en tanto que o RDL 10/2020 impón a recuperación dos devanditos días e o 

que se pretende é que se incumpra esa norma porque se incumpriu para outro 

colectivo. Iso non é así porque o RDL dispón que os días de permiso retribuído son 

recuperables pero, xunto a iso e é importante, tamén sinala que a recuperación debe 

ser negociada cos traballadores e nesa negociación de boa fe, poderase " regular a 

recuperación de todas ou de parte das horas de traballo durante o permiso regulado 

neste artigo, o preaviso mínimo con que a persoa traballadora debe coñecer o día e a 

hora da prestación de traballo resultante, así como o período de referencia para a 

recuperación do tempo de traballo non desenvolvido". Isto é, no marco da negociación 



 

 

as partes poden acordar o que estimen conveniente, mesmo reducir o número de 

horas de traballo. O RDL segue dicindo que, en caso de non existir acordo, a empresa 

notificara a súa decisión respecto diso, podendo ser esta de moi variado contido en 

relación con esa recuperación. Pois ben, aquí o que se está denunciando é o trato 

diferente que deu a empresa aos traballadores, e, a partir de aquí, a falta de 

xustificación obxectiva e razoable sobre esa decisión. 

O que a empresa non quixese que se recuperen os días de permiso retribuído para o 

persoal fixo non pode cualificarse dun acto ilegal como non podería selo se iso é 

produto dun acordo adoptado durante o período de consultas. 

Fallo: desestima o recurso de casación interposto pola empresa e confirma a sentenza 

do TSJ de Asturias ditada en primeira instancia. 


