
 

 

STS AXUDA ALIMENTARIA BBVA 

Sentenza do Tribunal Supremo nº 335/2022. Sala do Social 

Data: 8 de abril de 2022 

Recurso nº 20/2021 

Feitos relevantes: Pola representación letrada da Federación de Servizos, Mobilidade e 

Consumo da Unión Xeral de Traballadores (FeSMC-UXT), presentouse demanda de conflito 

colectivo contra o BBVA, á que se adheriron os sindicatos Federación de Servizos de Comisións 

Obreiras (CC.OO.), a Asociación de Cadros de Banca (ACB), a Confederación Xeral do Traballo 

(CXT), a Federación Sindicat d'Estalvi de Cataluña – Sindicato de Empregados de Crédito 

(Federación SEC), a Confederación Intersindical Galega (CIG), a Federación de Servizos dela, a 

Federación de Servizos Privados de LAB e o Sindicat Catalá Autonom de Treballadors (SCAT), da 

que coñeceu a Sala do Social da Audiencia Nacional, e na que tras expor os feitos e motivos que 

estimou de aplicación terminou suplicando ditásese sentenza estimatoria mediante a que se 

declarase: "o dereito dos traballadores da empresa que presten os seus servizos en xornada 

partida a percibir a axuda alimentaria sen máis requisitos ou limitacións que os previstos no 

convenio colectivo ou os acordos especificados no feito terceiro da demanda e, en consecuencia, 

que se declare o dereito ao abono da axuda alimentaria con independencia de que a saída pola 

tarde prodúzase antes das 16:00 horas. Así mesmo, solicítase que se declare a obrigación 

empresarial de abonar ao colectivo afectado as diferenzas producidas pola falta de abono da 

axuda alimentaria desde o mes de novembro de 2019.”. Dita demanda foi integramente 

estimada pola Sentenza da Audiencia Nacional de data 27 de xullo de 2020. 

Os demandantes atacan mediante o conflito colectivo unha norma interna do Banco, existente 

desde o 30 de setembro de 2015, que establece o seguinte: “Por cada día de traballo que se 

cumpra en xornada de mañá e tarde (fraccionamento da xornada con aplicación do descanso 

intermedio) e sempre que a saída pola tarde prodúzase con posterioridade ás 16:00 horas 

(incluíndose a estes efectos os casos nos que se solicitou unha redución de xornada), os 

traballadores terán dereito á axuda alimentaria que estableza o Convenio en cada momento ou, 

no seu caso, o sistema de compensación que estipule a Empresa." 

Fundamentos xurídicos: Recorre o BBVA a sentenza da Audiencia Nacional alegando en primeiro 

lugar prescrición da acción argumentando que se está axuizando a validez dunha norma interna 

do BBVA vixente en idénticos termos desde o 30 de setembro de 2015. A doutrina 

xurisprudencial sostén que, como regra xeral, non opera a prescrición respecto das accións 

exercitadas en procesos de conflito colectivo porque se manteñen vivas en tanto que se trate 

de accións que derivan do convenio colectivo e permanecen mentres este estea vixente. A citada 

norma interna do BBVA unicamente indica a data en que a empresa acordou unilateralmente 

que a axuda alimentaria estaba condicionada á hora de saída pola tarde. Se dita práctica 

empresarial vulnera os dereitos fundamentais, o feito de que a acción colectiva impugnándoa 

non se interpuxo ata o ano 2020 unicamente afectará á proxección individual desta sentenza 

colectiva respecto dos traballadores afectados por ela. Pero non leva que a acción colectiva 

estea prescrita porque a conduta vulnerable dos dereitos fundamentais prolongouse no tempo. 

A tese contraria conduciría a que a conduta discriminatoria da empresa prolongaríase 

indefinidamente, polo que se desestima a excepción de prescrición da acción. 

Respecto ao fondo do asunto o recorrente nega que se vulnerou o dereito á non discriminación 

por razón de sexo. Os acordos colectivos mencionados en   a sentenza comentada regulaban 

diferentes horarios partidos. Neles pactouse o abono da axuda alimentaria aos devanditos 



 

 

traballadores. O Acordo colectivo sobre as condicións de prestación de servizos no Banco en 

réxime de teletraballo de 27 de xullo de 2011 estableceu que, se o teletraballador cobraba a 

axuda alimentaria por razón da súa xornada de traballo con carácter previo á súa incorporación 

á modalidade de teletraballo, seguiraa percibindo nas mesmas condicións que o resto do persoal 

da súa unidade. Así mesmo resultou  acreditado que un total de 298 mulleres gozan de redución 

de xornada fronte a soamente 12 homes.  

Os traballadores con redución de xornada que presten servizos con xornada partida poderían 

saír do traballo antes das 16 horas, nese caso non percibirían a axuda alimentaria, razón pola cal 

os representantes dos traballadores formularon a demanda colectiva que orixina o litixio. Para 

excluír a existencia dunha discriminación indirecta, a empresa tería que ter xustificado que a 

exclusión da axuda alimentaria aos traballadores con xornada partida con horario de saída 

anterior ás 16 horas responde a unha finalidade lexítima, e que existe unha xustificación 

obxectiva e razoable que exclúa o móbil discriminatorio, o que non fixo. Igualmente queda 

acreditado que o Acordo colectivo de teletraballo de 27 de xullo de 2011 estableceu que os 

teletraballadores continuarían cobrando esta axuda alimentaria se a percibían anteriormente.  

De conformidade co informe do Ministerio Fiscal, se 298 dos 310 empregados con redución de 

xornada son mulleres; se dita redución de xornada leva que os traballadores con xornada partida 

poderían saír pola tarde antes das 16 horas, nese caso non percibirían a axuda alimentaria; e se 

os traballadores que acceden ao teletraballo seguen percibindo dita axuda no caso de que a 

percibisen antes; a conclusión é que ese colectivo feminizado é obxecto dun trato 

discriminatorio, ao impedir que puidesen percibir a axuda alimentaria tanto cando gozan da 

xornada reducida partida e saen antes das 16 horas como cando acceden ao teletraballo 

gozando previamente da devandita xornada. A empresa non xustificou por que a fixación da 

devandita hora para excluír a axuda alimentaria responde a unha finalidade lexítima allea ao 

móbil espurio, polo que debemos concluír que se trata dunha práctica empresarial 

aparentemente neutra que encobre unha discriminación indirecta por razón de sexo. 

Se a citada práctica empresarial vulnera a Constitución, posto que condiciona a axuda 

alimentaria ao cumprimento dunha hora de saída que constitúe unha discriminación indirecta 

por razón de sexo, a regulación da axuda alimentaria establecida no convenio colectivo e nos 

acordos colectivos, non desvirtúa a citada conclusión de que a conduta empresarial é contraria 

ao art. 14 da Constitución e ao art. 6.2 da LOIT. 

Fallo: En consecuencia, a sentenza desestima o recurso de casación ordinario, confirmando a 

sentenza de instancia..  


