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Feitos relevantes: Un grupo de sete empresas decide implantar un plan de igualdade 
de forma voluntaria e sen negociar cos representantes dos traballadores. O sindicato 
máis representativo decide impugnar o plan, ao considerar que se vulnerou o seu 
dereito á liberdade sindical. Con data 24 de febreiro de 2020 a Sala do Social da 
Audiencia Nacional ditou sentenza na que consta a seguinte parte dispositiva: "Na 
demanda de conflito colectivo establecida por FEDERACIÓN DE SERVIZOS Á CIDADANÍA 
DE COMISIÓNS OBREIRAS contra COMERCIAL DE EDICIÓNS SM, SA, TECNOLOXÍA E 
XESTIÓN EDUCATIVA, SL, FUNDACIÓN SANTAMARÍA EDICIÓNS SM, EDITORIAL CRUÏLLA, 
SA, ACENTO EDUCACIÓN, SA, EDITORIAL SM INTERNACIONAL, SL, PPC EDITORIAL E 
DISTRIBUIDORA, SA, con citación do Ministerio Fiscal e con FESMC-UXT como 
interesada, previa desestimación das excepcións de prescrición, falta de lexitimación 
activa e falta de acción, estimamos a demanda e declaramos a nulidade do plan de 
igualdade imposto unilateralmente. Igualmente, declaramos que a actuación das 
demandadas vulnerou o dereito fundamental de liberdade sindical de CCOO, polo que 
condenamos ás empresas demandadas á reparación das consecuencias derivadas da 
súa acción mediante o abono solidario ao sindicato demandante da suma de 1.251 
euros en concepto de indemnización por danos e prexuízos morais". 
 
Fundamentos xurídicos: Segundo a empresa, a acción de impugnación exercida polo 
sindicato xa estaría prescrita, dado que se exercitou cando transcorrera máis dun ano 
desde a publicación do plan. Con todo, é xurisprudencia reiterada que os plans de 
igualdade son manifestacións normativas da negociación colectiva, en tanto que é 
obrigatorio negocialos con arranxo ás normas do ET que regulan a negociación 
colectiva (TS 25-5-21). Por tanto, do mesmo xeito que sucede cos convenios colectivos, 
a acción para impugnar os plans de igualdade pode exercitarse mentres os mesmos 
atópense en vigor. O lexislador non estableceu expresamente prazo de prescrición 
algún para a acción de impugnación privada dun convenio colectivo, neste caso dun 
plan de igualdade (TS 1-4-19). 
 
Por outra banda, a empresa alega falta de representatividade do mencionado sindicato 
na medida en que en catro das empresas afectadas polo plan de igualdade non existe 
representación unitaria. No obstante, está acreditado que este sindicato, ademais de 
ter presenza no comité de empresa máis numeroso das empresas demandadas que o 
teñen, acreditou que representa a máis do 33% dos traballadores afectados o que, 
directamente, permítelle ser considerado como organización sindical con implantación 
suficiente no ámbito do conflito, resultando, ademais que o seu ámbito de actuación é 
maior que o do devandito conflito e que se trata dun dos sindicatos máis 
representativos no ámbito do Estado. 
 
Consecuentemente, a pesar da voluntariedade, as empresas que deciden -como 
mellora- establecer un plan de igualdade aínda non estando obrigadas legalmente, non 
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están eximidas de que o citado plan, tanto na súa configuración como no seu contido 
material responda as esixencias derivadas da normativa vixente; do que se deduce que 
a elaboración do plan de igualdade nas empresas recorrentes requiría, en virtude do 
previsto legalmente, a negociación e acordo cos representantes dos traballadores. 
 
Ademais, os sindicatos teñen recoñecida a posibilidade de poder actuar, pola canle do 
conflito colectivo, en defensa do dereito á igualdade de trato entre mulleres e homes 
en todas as materias atribuídas á orde social (art. 17.2 LRJS). Por iso o sindicato non 
carece de acción e, en consecuencia, pode perfectamente demandar e solicitar a 
declaración de que o plan de igualdade infrinxira normas relativas á súa configuración; 
en concreto, a necesidade de ser negociado cos representantes dos traballadores. 
 
Á marxe da cualificación de este grupo de empresas como laboral ou mercantil, desde 
o momento no que deciden implantar de forma voluntaria un único plan de igualdade 
que se vai a aplicar en todas elas, a necesidade de negociar o plan resultaba 
insoslayable e a lexitimación para negocialo deriva da mesma previsión que para a 
negociación dos convenios de grupo (art. 87 ET). Así, están lexitimados para negociar 
en representación dos traballadores: os sindicatos que teñan a consideración de máis 
representativos a nivel estatal, así como, nos seus respectivos ámbitos, as 
organizacións sindicais afiliadas, federadas ou confederadas aos mesmos. Por iso, a 
lexitimación negocial do sindicato demandante resulta incuestionable. 
 
Ningunha dúbida cabe, por tanto, de que o dereito á liberdade sindical na súa vertente 
de dereito á negociación colectiva foi vulnerado pola implantación unilateral do plan 
de igualdade, obviando a negociación co sindicato demandante. En consecuencia 
confirma integramente a sentenza de instancia da AN e desestima o recurso das 
empresas. 
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