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1. Resum / Resumen / Abstract 

1.1. Resum 

El dret a vaga és un dels més importants respecte els drets que tenen els treballadors, 

fins i tot està protegit per la Constitució Espanyola dins de la secció de drets 

fonamentals i llibertats públiques. Aquest dret serveix com a mesura de defensa o 

de pressió davant l’empresari per equilibrar les forces que existeixen dins d’una 

relació laboral.  

Per fer més eficaç aquest dret, al Reial Decret Llei 17/1977 de 4 de març de les 

Relacions de Treball, es va incloure la prohibició de substituir treballadors que 

estiguessin exercint el seu dret a vaga per altres de nova contractació per part de 

l’empresari. Tot i així, des d’aquest Reial Decret Llei no hi ha hagut cap tipus de 

regulació més respecte l’esquirolatge i, com es pot veure, aquesta regulació és curta 

i ineficient. D’aquesta manera es deixa la possibilitat a altres formes d’esquirolatge, 

com per exemple, l’esquirolatge intern, el propi extern o el tecnològic. 

Aquest treball analitza les diferents sentències que s’han pronunciat sobre 

l’esquirolatge tecnològic; sentències que com veurem han anat establint criteris 

diferents al llarg del temps, fins a arribar a la STC 17/2017 on, de forma molt 

sorprenent i criticada pels experts, es resol que la substitució de persones per mitjans 

tecnològics ja existents a l’empresa no es pot considerar que vulneri el dret a vaga. 

Per evitar aquests canvis de criteris i donar més seguretat jurídica als treballadors, 

crec que la millor solució passa per modificar la llei actual. En aquest sentit, a les 

conclusions es podrà veure la meva proposta de reforma de l’article 6.5 del Reial 

Decret Llei 17/1977 per regular els diferents casos d’esquirolatge. 

 

Paraules Clau: Dret a vaga, esquirolatge, esquirolatge tecnològic, regulació, 

tribunals i doctrina jurisprudencial.  
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1.2. Resumen 

El derecho a huelga es uno de los más importantes respecto de los derechos que 

tienen los trabajadores, incluso está protegido por la Constitución Española dentro 

de la sección de derechos fundamentales y libertades públicas. Este derecho sirve 

como medida de defensa o de presión frente al empresario para equilibrar las 

fuerzas que existen dentro de una relación laboral. 

Para hacer más eficaz este derecho, en el Real Decreto Ley 17/1977 de 4 de marzo 

de las Relaciones de Trabajo, se incluyó la prohibición de sustituir trabajadores que 

ejerzan su derecho a huelga por otros de nueva contratación por parte del 

empresario. Aun así, desde este Real Decreto Legislativo no ha habido ningún tipo 

de regulación más respecto el esquirolaje i, como se puede ver, esta regulación es 

corta e ineficiente. De esta manera se deja así la posibilidad a otras formas de 

esquirolaje como, por ejemplo, el esquirolaje interno, el propio externo o el 

tecnológico.  

Este trabajo analiza las diferentes sentèncias que se han pronunciado sobre el 

esquirolaje tecnológico; sentèncias que como veremos han ido estableciendo 

criterios diferentes a lo largo del tiempo, hasta llegar a la STC 17/2017 donde, de 

forma muy sorprendente y criticada por los expertos, se resuelve que la sustitución 

de personas por medios tecnológicos ya existentes en la empresa no se puede 

considerar que vulnere el derecho a vaga. 

Para evitar estos cambios de criterios y dar más seguridad jurídica a los 

trabajadores, creo que la mejor solución pasa por modificar la ley actual. En este 

sentido, en las conclusiones se podrá ver mi propuesta de reforma del artículo 6.5 

del Real Decreto Ley 17/1977 para regular los diferentes casos de esquirolaje.  

 

Palabras Clave: Derecho a huelga, esquirolaje, esquirolaje tecnológico, 

regulación, tribunales y doctrina jurisprudencial.  
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1.3. Abstract  

The right of strike is one of the most important regard the rights of the employers, 

even is protected by the Spain Constitution inside the section of the fundamentals 

rights and public liberties. This right serves as a way to defense or pression for the 

businessman to equilibrate the forces that exist inside labor relation.  

To have more efficiency this right, at Royal Law Decree 17/1977 of March 4th about 

labor relations, it was included the forbidden of employer substitution that they are 

executing their right to strike for other workers of new contraction for the 

businessman. Anyway, since that Royal Legislative Decree there has not been any 

kind of regulation about scab and, as you can see, this regulation is short and 

inefficient, giving the possibility to another kind of scab, for example, intern scab, 

extern scab or technologic scab.  

This research analyze the different judgments that have been pronounced about 

technologic scab; judgments as we will see they established different criteria over 

time, up to STC 17/2017 where, in a highly surprising and criticized way by the 

experts, it resolve that the substitution of persons for technology already exists in 

the company, it can’t consider that they violates the right to strike.  

To avoid these changes of criteria and give more legal security to the workers, I 

think that the best solution its change the actual law. In this sense, in the conclusions 

it will see my proposal to reform the article 6.5 Royal Law Decree 17/1977 for 

regularize the different cases of scab.   

 

Keywords: Right to strike, scab, technologic scab, regulation, courts and 

jurisprudential doctrine.  
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2. Abreviatures 

Art. – Article 

CE - Constitució Espanyola 

RDL 17/1977 – Reial Decret Llei 17/1977 

TC - Tribunal Constitucional 

STC - Sentència del Tribunal Constitucional 

TS - Tribunal Suprem 

ET – Estatut dels Treballadors 

STS – Sentència del Tribunal Suprem 

STSJ – Sentència del Tribunal Superior de Justicia  

EITB - Euskal Irrati Telebista, S.A 

ELA – Euzko Langileen Elkartasuna 

CGT - Confederació General del Treball 
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CAPÍTOL I. Introducció 

Vull començar aquesta introducció exposant els motius pels quals he escollit aquest 

tema en concret. El Treball de Fi de Grau és una de les parts més importants i que, 

a la vegada, més et poden omplir com a estudiant perquè, després de tres anys, tens 

l’opció de treballar i aprofundir una matèria que realment t’agrada, t’intriga i 

respecta a la que t’agradaria saber més del què t’han explicat prèviament.  

En el meu cas concret puc dir que ha sigut una sorpresa perquè abans d’iniciar el 

grau no saps encara que és el que més t’agrada. És durant el grau, quan vas fent 

diferents assignatures, que comences a descobrir coses que et criden l’atenció i ja 

vas definint les teves preferències. 

En el meu cas, quan al tercer curs vam fer l’assignatura Dret Sindical ja vaig veure 

l’interessant que era, com estava relacionat amb pràcticament tot el que ens havien 

explicat abans, ja sigui a classes de Dret del Treball o Sociologia on, per exemple, 

em van ensenyar que des que existeix el treballador i l’empresari fins a l’actualitat, 

hi ha una cosa que mai ha canviat: la relació de poder que s’estableix entre ells, és 

a dir, que l’empresari es troba en una situació “superior” respecte del treballador 

perquè és qui controla o té el poder del capital.  

És a Dret Sindical on vam veure que els treballadors, per poder defensar-se i 

equilibrar aquesta situació, tenen el dret a vaga. Davant d’aquest dret que tenen els 

treballadors per poder fer pressió, els empresaris buscaven una solució i la van 

trobar en el que avui dia coneixem com esquirolatge. 

Per tant, puc dir que el dret a vaga i l’esquirolatge van ser els temes que em van 

motivar a fer el meu Treball de Fi de Grau. Volia aprofundir en el tema per poder 

saber més, ja que en un futur no gaire llunyà, jo sortiré al mercat laboral i és possible 

que em trobi davant d’una situació de vaga i sabré com poder afrontar-la.  

D’altra banda, com es podrà veure als següents capítols del meu Treball de Fi de 

Grau, hi ha diferents tipus d’esquirolatge. Tots ells han generat debat al llarg del 

temps, però és cert que el més polèmic avui dia és l’esquirolatge tecnològic i, és per 
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això, que m’he decidit a fer el meu treball sobre aquest tipus d’esquirolatge en 

concret. 

Un cop explicat perquè he decidit fer el meu treball sobre el dret a vaga i, més 

concretament, l’esquirolatge tecnològic, exposaré la metodologia que he seguit i les 

fonts d’informació utilitzades i, després, explicaré com està estructurat el meu 

Treball de Fi de Grau, la hipòtesi que he formulat i serà a la conclusió on tractaré 

de donar resposta a aquesta hipòtesi. 

Respecte a la metodologia i les fonts d’informació que he utilitzat, ha sigut un estudi 

jurisprudencial amb diversos anàlisis i aportacions doctrinals. En aquest treball és 

imprescindible la jurisprudència perquè, com veurem al següent capítol, no hi ha 

cap llei que reguli l’esquirolatge tecnològic i, per tant, han estat els òrgans judicials 

els que han hagut d’establir si resulta o no admissible.  

La part central del meu treball està dividida en tres capítols. Al Capítol II es realitza 

una introducció al dret a vaga i als diferents tipus d’esquirolatge per, més tard 

(Capítol III), fer un repàs cronològic a tota la jurisprudència respecte de 

l’esquirolatge tecnològic així com d’altra tipus de doctrina que hi estigui 

relacionada i pugui aportar més llum al tema tractat.  

Al Capítol V, reservat a la formulació de les conclusions, donaré resposta a la meva 

hipòtesi del Treball de Fi de Grau, que es pot resumir en una pregunta: està realment 

prohibit l’esquirolatge tecnològic a l’ordenament jurídic espanyol? La majoria dels 

experts consideren que aquesta forma de substitució existeix a la pràctica i que 

hauria d’estar prohibida, però no està clar si és així. Al llarg d’aquest treball veurem 

quina és realment la posició de la jurisprudència i, a les conclusions, tractaré de 

donar resposta a aquesta hipòtesi i aportaré la meva opinió personal al respecte. La 

meva opinió està fonamentada en el que he pogut aprendre durant tot aquest treball 

i el meu sentit de la paraula justícia. Per finalitzar, exposaré el que per mi seria la 

millor solució a la problemàtica que hi ha actualment respecte de l’esquirolatge 

tecnològic. 
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CAPÍTOL II. La prohibició d’esquirolatge: visió general  

1. El dret a vaga  

Per poder parlar sobre l’esquirolatge és oportú parlar primer sobre el dret a vaga. 

La relació entre treballadors i empresaris s’ha caracteritzat, des del començament 

d’aquesta, en una relació on l’empresari es troba en una situació de poder i els 

treballadors en una situació de subordinació i, degut a això, solen haver-hi 

conflictes laborals entre aquests dos grups.  

Un dels mecanismes que estableix el nostre ordenament jurídic com a mesura de 

defensa d’interessos, de pressió i per a equilibrar el poder dels treballadors és la 

vaga. Per tant, podem dir que el dret a vaga és el dret que tenen els treballadors a 

cessar la seva activitat laboral durant un temps limitat al treball com a mesura de 

pressió. Hem de tenir present que aquest és un dret col·lectiu, ja que el poden exercir 

el conjunt dels treballadors, però també és individual perquè cadascú decideix si 

exercir el seu dret de manera activa o passiva, és a dir, el treballador té dret a exercir 

el seu dret a vaga però també el seu dret a no exercir-la. 

És curiós com el dret a vaga, recollit a l’article 28 de la Constitució Espanyola 

(d’ara endavant CE) com a dret fonamental, no tingui una regulació 

postconstitucional sinó que està regulat al Reial Decret Llei 17/1977 de 4 de març 

de les Relacions de Treball (d’ara endavant RDL 17/1977), a causa d’això, és a 

partir de la jurisprudència creada pel Tribunal Constitucional (d’ara endavant TC), 

i més concretament la Sentència del Tribunal Constitucional (d’ara endavant STC) 

11/1981 de 8 d’abril de 1981, la que ha fet que en la pràctica substitueixi a una llei 

reguladora del dret a vaga perquè s’encarrega de matisar i interpretar el Reial Decret 

Llei 17/1977 d’acord amb l’art. 28 de la CE.  

1. La prohibició d’esquirolatge: concepte i lògica 

L’esquirolatge és un terme que prové d’esquirol i fa referència a la persona que 

treballa al lloc d’un vaguista, és a dir, al lloc d’un treballador mentre aquest exerceix 

el seu dret a vaga. D’acord amb aquesta definició podríem dir que l’esquirolatge és 
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qualsevol tipus de substitució per part de l’empresari dels seus treballadors en vaga. 

L’art. 6.5 del Reial Decret Llei 17/1977 diu: “En tanto dure la huelga, el 

empresario no podrá sustituir a los huelguistas por trabajadores que no estuviesen 

vinculados a la empresa al tiempo de ser comunicada la misma, salvo caso de 

incumplimiento de las obligaciones contenidas en el apartado número siete de este 

articulo”1. 

El que podem extreure d’aquest article és que hi ha una prohibició expressa a 

l’empresari de substituir els treballadors vaguistes per altres que no estiguin 

vinculats a l’empresa al temps en què la vaga s’ha comunicat. A la STC 123/1992 

de 28 de setembre es defineix l’esquirol i l’esquirolatge “la figura del “esquirol”, 

expresión peyorativa nacida para aludir al obrero que se presta a realizar el 

trabajo abandonado por un huelguista, según enseña la Real Academia de la 

Lengua en su diccionario. Esto explica que se prohíba al empresario, mientras dura 

la huelga, la sustitución de los huelguistas por trabajadores que no estuvieran 

vinculados a la empresa en el momento de ser convocada”2 

La lògica que té la prohibició de l’esquirolatge és que, si els treballadors exerceixen 

el seu dret a vaga com a mesura de pressió davant l’empresari, no tindria sentit que 

l’empresari tingués una via per poder reduir el dany d’aquesta, ja que això faria que 

la finalitat què té la vaga quedés buida de contingut. També, cal recordar que el dret 

a vaga (art. 28 CE) està dins dels drets catalogats com a fonamentals i, per tant, es 

col·loca aquest dret en una posició superior. Llavors podem dir que necessita d’una 

protecció especial i més amplia per part del legislador, ja que la reconeguda a l’art. 

6.5 del Reial Decret Llei 17/1977 és molt concreta (fa referència únicament a la 

contractació de nou personal) i poc eficaç a l’hora de defensar aquest dret a vaga. 

És per això que, degut a la importància d’aquest dret, es troba aquesta conducta a 

l’art. 8.10 del Reial Decret Legislatiu 5/2000 de 4 d’agost pel qual s’aprova el Text 

 
1 Art. 6.5 Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, Boletín Oficial 

del Estado, num 58, páginas 5464 a 5470. 
2 STC 123/1992 de 28 de setembre, Sala Primera, Ponent Excel·lentíssim Sr. D. Rafael de 

Mendizábal Allende (Fonament jurídic segon). 
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Refusat de la Llei sobre Infraccions i Sancions a l’Ordre Social, tipificant aquesta 

conducta (la de l’esquirol) com una infracció molt greu.  

2. Tipus d’esquirolatge 

Amb el pas del temps la jurisprudència i la doctrina ha anat diferenciant de forma 

clara tres tipus d’esquirolatge: l’intern, l’extern i el tecnològic.  

2.1. L’esquirolatge intern 

L’esquirolatge intern és aquell què, a partir del poder de direcció que té l’empresari, 

intenta suplir el dany que pugui produir la vaga a través de treballadors no vaguistes. 

Si prenem com a referència l’art. 6.5 del Reial Decret Llei 17/1977, aquest ens diu 

que l’empresari no pot contractar nous treballadors per suplir els vaguistes, però no 

fa referència ni prohibeix poder suplir els treballadors vaguistes per altres de la 

pròpia empresa que decideixen no fer vaga i, per tant, si no està expressament 

prohibit, es podria extreure que és possible. La jurisprudència és la que ha acabat 

determinant si és possible l’esquirolatge intern.  

El TC es va pronunciar al respecte dient:  

“La sustitución interna constituye el ejercicio abusivo de un derecho que en 

principio corresponde al empresario, el ius variandi, con una posibilidad de 

novación contractual, desde el momento en que su potestad de dirección se maneja 

con fines distintos a los previstos en el ordenamiento jurídico y en una situación 

conflictiva, no como medida objetivamente necesaria para la buena marcha de la 

empresa sino para desactivar la presión producida por el paro en el trabajo»3. 

A partir d’aquesta sentència del TC, es poden extreure diverses consideracions, 

d’una banda, el TC exposa que no es pot substituir els treballadors en vaga pels que 

no ho estan, sempre que facin funcions inferiors a les seves. D’altra banda, posa de 

manifest que durant l’exercici del dret a vaga dels treballadors, hi existeixen  

 
3 STC 123/1992 de 28 de setembre, Sala Primera, Ponent Excel·lentíssim Sr. D. Rafael de 

Mendizábal Allende (Fonament jurídic cinquè). 
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diversos drets que té l’empresari, com el seu poder de direcció, però que aquests 

han de reduir el seu efecte perquè el dret a vaga ha de prevaldre per sobre d’aquest. 

El TC (STC 33/2011) i  el Tribunal Suprem (d’ara endavant TS) a la seva sentència 

del 06 de febrer de 2014 (3040/2014), van concloure que també es considera 

esquirolatge intern la substitució de vaguistes per altres treballadors no vaguistes 

amb la realització de funcions diferents de les seves i que, normalment, són tasques 

d’una categoria inferior. D’aquesta manera es limita l’art. 39 del Text Refós de la 

Llei de l’Estatut dels Treballadors (d’ara endavant TRLET) què permetia que 

l’empresari pogués, mitjançant el seu poder de direcció, fer una mobilitat 

funcional4.  

També hi ha hagut altres criteris jurisprudencials que han ajudat a aclarir que és 

esquirolatge i què no ho és, per exemple, utilitzar personal d’altres centres de treball 

per substituir vaguistes es considera esquirolatge intern, és a dir, el poder que té 

l’empresari per fer una mobilitat geogràfica. 

Un altre cas és el de la utilització de les hores extraordinàries de forma prèvia a la 

realització de la vaga, és a dir, la sentència del Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid del 16 de novembre de 1992 (d’ara endavant STSJ) va concloure que la 

realització d’hores extraordinàries durant els dies abans d’una vaga també es poden 

considerar que vulneren el dret a vaga, ja que encara que es fan fora del període de 

vaga, tenen una repercussió en l’efectivitat d’aquesta. 

2.2. L’esquirolatge extern 

Un altre tipus d’esquirolatge és l’extern, aquest és l’únic tipus d’esquirolatge que es 

prohibeix a l’art. 6.5 del Reial Decret Llei 17/1977.  

D’aquest article se n’extreu clarament que, tot treballador que sigui contractat des 

del moment en què es convoca la vaga i s’utilitzi per a la reducció del dany creat 

pels vaguistes, serà considerat com esquirolatge. 

 
4 La mobilitat funcional es un mecanisme que permet a l’empresari canviar al treballador a unes 
altres funcions de les que fa normalment. Aquesta possibilitat només és pot fer quan existeixen 
raons tècniques o organitzatives que ho justifiquin.  
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També mencionar que l’art. 8a de la Llei 14/1994 d’1 de juny, d’Empreses de 

Treball Temporal regula que les empreses no poden fer contractes de posada a 

disposició per la substitució de treballadors a l’empresa usuària. Aquesta norma 

està clarament lligada amb l’art. 6.5 RDLRT que tanca la porta a una possible opció 

de contractar treballadors mitjançant ETT. 

A la STS de 25 de gener de 2010 es prohibeix la contractació d’una empresa per a 

que facin les tasques dels vaguistes, sempre que els vaguistes compleixin amb els 

serveis mínims i de manteniment que els hi ha establert.  

Un dels casos que també han passat i s’han plantejat als tribunals és el de la 

substitució dels vaguistes per familiars o amics què, de forma voluntària, presten 

servei a l’empresa durant la vaga dels treballadors. En aquest sentit, la doctrina, més 

concretament la STS de 18 de setembre de 1997 (RJ/2000/6289), va dictar que el 

treball fet de forma voluntària i no retribuïda per l’empresari, socis o familiars no 

es pot considerar com esquirolatge, ja que la prohibició que es contempla a l’art. 

6.5 RDLRT no és per l’empresari, aquesta va dirigida cap a treballadors.  

2.3. L’esquirolatge tecnològic  

Respecte al denominat esquirolatge tecnològic, es pot definir com la situació on 

l’empresari substitueix els treballadors vaguistes per maquinària o instruments 

tecnològics que poden fer les funcions dels treballadors. Un dels grans exemples, i 

on s’ha produït la majoria dels casos a Espanya, és al sector de les 

telecomunicacions, més concretament al món televisiu. Aquest tipus d’esquirolatge 

s’analitzarà amb més profunditat als següents capítols a partir de la diferent 

jurisprudència que s’ha creat, sigui des del Tribunal Suprem o el Tribunal 

Constitucional.  
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CAPÍTOL III. L’esquirolatge tecnològic a la 

jurisprudència ordinària  

1. La posició inicial del Tribunal Suprem 

L’esquirolatge és un concepte tipificat al RDL 17/1977 on s’entén com a tal la 

substitució d’un treballador per un altre, però vivim en un món canviant i que ha 

evolucionat molt, en conseqüència, apareix el que avui dia coneixem com 

esquirolatge tecnològic o virtual.  

Com no hi ha una llei que faci referència a aquest tipus d’esquirolatge, han sigut els 

diferents Tribunals els que han anat matisant el concepte d’esquirolatge tecnològic 

i els requisits necessaris per a que aquest es produeixi, tot i això, la posició dels 

magistrats ha anat variant amb el pas del temps. 

La primera sentència del Tribunal Suprem sobre l’esquirolatge tecnològic, i que 

crea jurisprudència, és la STS del 27 de setembre de 1999 (recurs 1825/1998). En 

aquest cas ens trobem, d’una banda, amb el Comitè d’Empresa de Televisió de 

Catalunya, Sindicat de Periodistes de Catalunya, Confederació Sindical de la 

Comissió Obrera Nacional de Catalunya i la Federació de serveis d’UGT de 

Catalunya i, d’altra banda, la Televisió de Catalunya, S.A., Societat Europea 

d’Unions Mòbils S.L., Federació d’Organismes de Ràdio i Televisió 

Autonòmiques, Empresa pública de Ràdio i Televisió d’Andalusia, Ràdio Televisió 

Madrid, Empresa pública de Ràdio Televisió Valenciana, Televisió de Galícia S.A., 

i Euskal Irrati Telebista. Els primers, liderats pel Sindicat de Periodistes de 

Catalunya van interposar una demanda contra la Televisió de Catalunya i les altres 

per vulneració del seu dret fonamental a la vaga. 

Tot comença amb la convocatòria de vaga per part dels treballadors de la Televisió 

de Catalunya per al dia 12 de març de 1997, entre les 20:30 i 23:00 hores. En aquesta 

mateixa data i entre les 21:30 i les 23:15 es jugava un partit de futbol de la Copa 

del Rei que s’havia de retransmetre per totes les televisions públiques autonòmiques 

integrades a la “Federació d’Organismes de Ràdio i Televisió Autonòmics” 

(FORTA), on s’inclou la Televisió de Catalunya. Aquest partit es jugava a l’estadi 
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del Futbol Club Barcelona i, normalment, tots els partits que es fan a aquest estadi 

es fan amb els mitjans de la Televisió de Catalunya què aprofiten la resta de 

membres del grup FORTA.  

A causa d’aquesta vaga, tots els membres del grup, exceptuant la Televisió de 

Catalunya, van contractar els serveis d’una companyia externa (EUMOVIL) perquè 

posés els seus mitjans i poder retransmetre el partit. Tot i que hi ha unes càmeres 

de la Televisió de Catalunya que estan instal·lades de forma permanent a l’estadi, 

utilitzades, tant per la pròpia TV3 com per les altres televisions per a la 

retransmissió dels partits, la captació i retransmissió d’aquest partit en concret es 

va fer a partir de les càmeres que va instal·lar l’empresa EUMOVIL, encara que 

aquesta va utilitzar els quadres elèctrics que utilitza TV3.  

El procés de funcionament de les retransmissions és que les càmeres envien un 

senyal a la unitat mòbil d’EUMOVIL situada fora de l’estadi i aquesta, a través del 

Centre de Comunicacions de Catalunya, envia un senyal a una torre de Barcelona i 

des d’aquí s’envia cap a Madrid per després reenviar aquest senyal a totes les 

televisions autonòmiques. El dia abans de la vaga, TV3 va programar tota la 

programació perquè al dia següent, de forma automàtica, es pogués emetre el partit 

de futbol sense la intervenció de cap treballador de TV3. A més, durant tot aquest 

dia, les sales de sistemes automàtics van estar tancades per la pròpia Televisió, 

impedint l’entrada als seus treballadors. En el moment que es va acabar la vaga es 

va continuar la retransmissió del partit amb els treballadors de la Televisió sense 

cap tipus de problema.  

Els treballadors de la Televisió de Catalunya van interposar demanda contra aquests 

perquè creien que es vulnerava el seu dret fonamental a la vaga (art. 28 CE) i amb 

la contractació de l’empresa EUMOVIL s’infringia l’art 6.5 de RDLRT 17/1997. 

Els treballadors creien que, gràcies a la contractació d’aquesta, la Televisió de 

Catalunya va poder emetre el partit amb les imatges captades per les càmeres 

d’EUMOVIL, tot i que, durant la retransmissió d’aquest no van haver-hi 

comentaristes, publicitat o altres.  
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Al fonament jurídic 2n, els magistrats diuen que els treballadors, al convocar la vaga 

en aquest dia i horari concret, volien que hi hagués una alta repercussió de la seva 

vaga arreu de tota Espanya, però entenen que, segons el contracte on s’estableixen 

els drets a retransmetre els partits, la Televisió de Catalunya no és la titular del dret 

respecte de la retransmissió del partit, sinó que aquest dret és compartit entre tota 

la resta de televisions autonòmiques. Com la vaga només afectava TV3, es 

considera que la contractació de l’empresa EUMOVIL per la resta de televisions 

autonòmiques no produeix esquirolatge, per tant, exposen que no es vulnera el seu 

dret a vaga.  

Al fonament jurídic 3r, reforcen aquesta tesi de què no hi ha esquirolatge per part 

de les altres televisions autonòmiques. Per reforçar aquesta tesi es basen en què la 

relació laboral entre FORTA y EUMOVIL és molt anterior l’anunci de la vaga, per 

tant, aquesta relació prèvia ens indica que, aquesta mesura de contractar una altra 

empresa, no es fa per reduir o atenuar les conseqüències de la vaga. 

Un cop analitzada la contractació i modus operandi d’EUMOVIL, al fonament 

jurídic 4t, els magistrats es centren a valorar si la conducta de la Televisió de 

Catalunya va suposar l’ús d’altres treballadors i, per tant, si va haver-hi 

esquirolatge. A més, en aquest fonament jurídic analitzen si  la repercussió de la 

vaga va quedar neutralitzada amb l’emissió del partit a TV3 gràcies a les imatges 

captades per EUMOVIL. Sobre aquesta qüestió, a la sentència es diu que no hi ha 

cap tipus d’esquirolatge, ja que no es va utilitzar cap treballador sinó que, el que 

van fer, va ser programar l’emissió del partit a partir de les imatges que passaven 

per la torre situada a Barcelona i què enviava les imatges a Madrid aprofitant que 

hi ha un corrent continu de senyals entre TV3 i aquesta torre. També argumenten 

que com aquesta programació es va fer el dia d’abans i durant l’emissió del partit 

no van haver-hi comentaristes, publicitat o grafismes, la retransmissió del partit ja 

va quedar prou alterada, donant a conèixer així de forma pública l’existència 

d’aquesta vaga, que és l’objectiu que buscaven els vaguistes.  

En conclusió, el TS va fallar a favor de les diferents televisions autonòmiques 

perquè considera que hi havia una relació mercantil prèvia entre EUMOVIL i 

FORTA i que, d’altra banda, TV3 no va substituir els treballadors vaguistes per uns 
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altres, sinó que va fer ús dels mitjans tècnics ja existents a l’empresa. A més, les 

imatges que van retransmetre provenien de l’empresa EUMOVIL i no pas de cap 

de les seves càmeres. D’altra banda també argumenten que aquesta emissió va 

quedar programada el dia abans que es produís la vaga. 

Aquesta sentència va crear una doctrina jurisprudencial en relació amb la vulneració 

del dret a vaga a causa de l’esquirolatge tecnològic. Els arguments que es van 

utilitzar per prendre la decisió es van mantenir en sentències posteriors, com per 

exemple, a la STS del 4 de juliol de 2000 (RJ 2000/6289). En aquest cas va ser el 

Comitè d’empresa de Catalunya Ràdio SRG que va interposar demanda contra 

Catalunya Ràdio SRG per vulneració del seu dret fonamental a vaga.  

El que va succeir va ser molt similar a la sentència analitzada anteriorment (STS de 

27 de setembre de 1999). Els treballadors de Catalunya Ràdio van convocar vaga 

per a uns dies i horaris determinats i, per part de l’empresa, gràcies als mitjans 

tècnics que tenen, van deixar preparats diversos programes musicals perquè 

s’emetessin de forma automàtica durant el temps de vaga.  

Durant aquest període de vaga, va haver-hi un dia on es va retransmetre un partit 

de futbol per part d’un locutor que normalment feia aquesta tasca, però que no era 

un treballador per compte de l’empresa. També hi havia dos treballadors, que 

ocupen el càrrec de  responsables de manteniment, els quals de forma voluntària 

van decidir no secundar la vaga. 

El Tribunal argumenta que aquesta situació de vaga es va fer notòria públicament, 

ja que es van deixar d’emetre els butlletins de notícies i van ser substituïts per 

aquestes emissions musicals que es van preparar prèviament a la vaga. A més 

d’això, exposen que no necessitaven l’ajuda de cap treballador per posar en 

funcionament l’emissió ja que aquesta estava programada per a que es reproduís de 

forma automàtica. També afegeix que no hi ha cap precepte on es prohibeixi a 

l’empresari fer us dels mitjans tecnològics ja existents a l’empresa.  

En conclusió, continua utilitzant els criteris que es van utilitzar a la sentència 

anterior. Per exemple, que el dret a vaga no va quedar anul·lat ja que es va fer 
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notòria aquesta situació i que l’empresa no substitueix els vaguistes per altres 

treballadors, els substitueix pels mitjans tècnics ja existents a l’empresa i ho 

programa de forma prèvia al dia de la vaga.  

Continuant en aquesta línia, el Tribunal Suprem va dictar sentència el 15 d’abril de 

2005 (recurs 133/2004) en un cas on UGT va interposar demanda contra RTVE i 

TVE per vulneració de dret a vaga i llibertat sindical. Els treballadors de RTVE i 

TVE d’Extremadura van convocar una vaga i els serveis mínims van declarar que 

es faria un informatiu donat que hi havia un interès general de la ciutadania. 

Pel dia de la vaga, el grup Europa Press va fer un reportatge que es va emetre als 

informatius i, segons UGT, això és un cas d’esquirolatge. Respecte d’això, els 

magistrats van argumentar que com hi ha una relació mercantil prèvia i regular amb 

aquesta empresa, no es pot considerar com un cas d’esquirolatge. A més, tal com 

han anat dient en les sentències anteriors, argumenten que no hi ha cap precepte que 

prohibeixi l’esquirolatge tecnològic, llavors, la seva conclusió es que tot el que no 

està prohibit implica que es pot fer.  

D’altra banda, respecte a la publicitat de la vaga, el que diuen és que no 

necessàriament ha de ser l’empresa la que faci aquesta publicitat de la vaga, sinó 

que han de ser els treballadors els que han de fer que aquesta sigui notòria. D’altra 

banda també comenten que, com a televisió publica, han de donar informació sobre 

grups socials o polítics més representatius, però en aquest cas era una vaga que 

afectava a poc més de 50 treballadors, per tant, com no són un grup social o polític 

representatiu, donen per justificada aquesta no publicitat de la vaga per part de TVE 

i RTVE. 

Sobre la sentència del TS del 4 de juliol de 2000 (RJ 2000/6289), Eduardo Enrique 

Talens Visconti, es pronuncia dient:“El Tribunal Supremo abordó esta 

problemática, mediante una sentència un tanto escueta y carente de excesiva 

fundamentación”5. Com podem veure si que fa una critica però no desmesurada, és 

a dir, no critica tant la doctrina que es crea sinó, més bé que no hi ha una 

 
5 Talens Visconti, E.E.; “Esquirolaje tecnologico: interrogantes abiertos”, Revista Doctrinal 

Aranzadi Social, num. 5, 2013, pàg. 3 
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fonamentació clara que pugui justificar la decisió que es va prendre. També fa 

referència al fet que, en aquests pronunciaments, els magistrats no deixen clar si 

aquesta permissivitat  per a la utilització de mitjans tecnològics és per assegurar els 

serveis mínims o per a tota la programació. Això el que provoca és que deixa com 

una porta oberta a possibles situacions similars. 

En aquesta línia trobem Carmen Grau Pineda, què d’una forma molt irònica 

qüestiona l’argument que fan els magistrats on diuen que a l’art 6.5 RDLRT no es 

prohibeix l’esquirolatge tecnològic on diu: “no podía ser de otro modo dada la 

antigüedad de la norma cuestionada”6. 

2. La posició revisada a partir de la Sentència del Tribunal Suprem de 5 

de desembre de 2012 

Els diferents tribunals i jutjats van continuar utilitzant la doctrina creada pel 

Tribunal Suprem a la STS de 27 de setembre de 1999, fins que el mateix Tribunal 

Suprem, a la STS del 5 de desembre de 2012 (recurs 265/2011), va canviar la seva 

posició i/o criteris sobre el que es considera esquirolatge tecnològic i la seva 

afectació del dret a vaga.  

Aquesta sentència que va dictar el TS, sorgeix d’un conflicte entre l’empresa Euskal 

Irrati Telebista, S.A. (d’ara endavant EITB) i la confederació sindical Euzko 

Langileen Elkartasuna (d’ara endavant ELA) com a representants dels treballadors 

de la televisió Basca.  

Els treballadors d’EITB van convocar una vaga per al dia 27 de gener de 2011 i la 

confederació sindical ELA va interposar demanda contra EITB perquè considerava 

que s’havia vulnerat el seu dret fonamental a la vaga i llibertat sindical.  

Com que va ser una vaga general a tot el País Basc, la Consellera de Treball i 

Assumptes Socials va dictar l’Ordre de 21 de gener de 2011, on s’establia que els 

informatius de caràcter institucional, polític o social són d’interès públic i què la no 

 
6 Grau Pineda, C., “El impacto de las nuevas tecnologías en el derecho de huelga: a propósito de 

la sustitución de huelguistas por medios tecnológicos”, Revista Española de Derecho del Trabajo, 

num.206, 2018, pàg. 11. 
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emissió d’aquests limitaria els drets dels ciutadans. A causa d’això, es van declarar 

essencials els programes informatius, però limitant-los exclusivament als 

informatius què s’emeten de forma diària i dins del seu horari habitual.  

Durant el dia de vaga, EITB va incloure els programes “Egun On Euskadi” i 

“Euskadi Directo” a la programació, a més que es va emetre publicitat de 

“Teletienda” de manera continuada. Segons la confederació sindical ELA, aquesta 

actuació va en contra de l’Ordre on s’establia que els serveis essencials només feien 

referència als programes informatius diaris dins del seu horari habitual i EITB es 

va sobrepassar amb l’emissió de “Egun On Euskadi”, “Euskadi Directo” i la 

publicitat del “Teletienda”.  

En aquesta sentència, el que fan els magistrats és una ponderació entre el dret a 

vaga que tenen els treballadors (art 28.2 CE) i la llibertat d’empresa (art. 38 CE) 

però, també, entre el dret a adoptar mesures de conflicte col·lectiu (art. 37.2 CE) 

amb les possibilitats o límits que els atorga el RDL 17/1977.  

També, durant tot el fonament jurídic 3r recorren a la doctrina jurisprudencial per 

poder prendre una decisió en el present cas. Per exemple, en les sentències anteriors 

del Tribunal Suprem es deia que el que la llei no prohibeix significa que ho permet. 

En aquest cas, i fent referència a sentències anteriors del TC com la STC 33/2011, 

ens diu que s’ha de fer una interpretació més amplia sobre l’art. 6.5 del RDLRT 

17/1977 i que no es pot considerar només l’ús de persones com a mètode 

d’esquirolatge. En aquest cas, exposen que emetre publicitat amb mitjans 

tecnològics ja existents a l’empresa es pot considerar com esquirolatge encara que 

aquesta emissió es faci de forma automàtica.  

Aquesta decisió està basada en què, tot i que no es necessita cap treballador per 

posar en marxa aquesta publicitat, si es permet a l’empresari emetre qualsevol 

programa amb l’única condició de que no participi cap treballador. D’acord a això, 

es podrien emetre programes, pel·lícules o series que no necessiten aquesta 

participació perquè estan gravats prèviament. El que faria això és permetre que 

l’empresari, basant-se en el seu dret a la llibertat empresarial i respectant els criteris 

mencionats, doni una aparença de normalitat en aquests dies de vaga, quedant així 
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buit de contingut el significat de la vaga, ja que no hi hauria transcendència i, per 

tant, cap tipus de pressió cap a l’empresari.  

D’acord amb aquesta explicació, al fonament jurídic 3r número 6 s’estableix que: 

“también se lesiona este derecho cuando una empresa del sector de ràdiodifusión 

sonora y televisión emite programación o publicidad por medios automáticos, en 

el caso de que dicha actividad empresarial, aún cuando sea mediante la utilización 

de medios mecánicos o tecnológicos, priva materialmente a los trabajadores de su 

derecho fundamental, vaciando su contenido esencial”. 

Tot i això, al fonament jurídic 4t, els magistrats consideren que l’emissió dels 

programes “Egun on Euskadi” i “Euskadi Directo”, van vulnerar el dret de vaga 

dels treballadors, ja que no es consideren programes d’interès públic. El que 

exposen és que és totalment al contrari, es consideren aquests programes del tipus 

d’entreteniment i, per tant, no creuen que hagin d’estar sota la protecció de l’Ordre 

de Serveis Mínims.  

Un cop analitzada aquesta sentència, podem veure com per part dels magistrats hi 

ha un canvi de criteri respecte del que es considera esquirolatge tecnològic. En la 

primera sentència (STS de 27 de setembre de 1999) exposen que la utilització de 

mitjans tecnològics ja existents a l’empresa, i de forma prèvia a la vaga, no es pot 

considerar com a esquirolatge, ja que no hi ha una substitució de treballador 

vaguista per un no vaguista i, per tant, no hi ha una vulneració de l’art. 6.5 del 

RDLRT 17/1977. És a partir d’aquesta última sentència (STS de 5 de desembre de 

2012), on el criteri canvia, donant més força a la defensa del dret a vaga i fent més 

extensiva la interpretació de l’art. 6.5 del RDLRT 17/1977. El que fan és incloure 

els mitjans tecnològics com una manera d’esquirolatge, ja que aquests, fan que la 

vaga pugui quedar buida de contingut perquè no hi ha una pressió efectiva. 

Amb aquesta sentència va haver-hi una mica de polèmica, ja que es considera que 

hi ha un canvi de criteri, es passa de fer una interpretació molt literal de l’art. 6.5 

RDLRT a una més expansiva.  

Ja en la mateixa sentència hi ha dos vots particulars, un formulat pel magistrat 

Aurelio Desdentado Bonete i que s’adhereix la magistrada María Milagros Calvo 
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Ibarlueca i José Luís Gilolmo López. L’altre vot particular el formula Antonio 

Martín Valverde i s’adhereixen els magistrats José Manuel López García de la 

Serrana i Jesús Souto Prieto. 

En aquests dos vots particulars es qüestiona la resolució final del cas, ja que en la 

seva opinió, no es produeix cap tipus d’esquirolatge. Respecte al primer vot 

particular, el raonament que fa és que el que està prohibit, i es considera com a 

esquirol, és la substitució d’un treballador (persona física) per un altre, 

independentment de si aquesta substitució es fa de forma interna o externa. 

D’aquesta manera, conclouen que no es pot considerar que un mitjà tecnològic i 

que fa la seva funció de forma automàtica pugui vulnerar el dret a vaga. 

El segon vot particular és molt semblant al primer, ja que fa aquesta diferenciació 

entre el treball humà i el tecnològic. Per aquests magistrats també el que està 

prohibit és la substitució dels treballadors per una persona física i no pas per un 

aparell tecnològic. Un altre aspecte curiós en aquest vot particular és 

l’argumentació que utilitzen respecte de la posició del dret a vaga a la constitució, 

és a dir, en aquest vot particular es defensa que la posició del dret a vaga dins dels 

drets fonamentals no significa que s’ha de considerar aquest dret més important que 

el dret dels no vaguistes o empresaris, sinó que creuen que el que s’ha de fer és una 

ponderació entre els drets de tots els afectats i per cada cas concret.  

Podem dir que al “bàndol” contrari podem trobar persones que defensen aquesta 

sentència i que creuen que hi ha hagut un canvi de criteri, per exemple, Carmen 

Grau Pineda diu “La doctrina del Tribunal Supremo se quiebra, pues, con la 

antedicha STS de 5 de diciembre de 2012 , y ante la cual, se alzaron varios 

Magistrados, concentrados en dos votos particulares y con dos adheridos a cada 

uno de ellos”7. 

Tot i això, ella creu que una interpretació literal de l’art. 6.5 RDLRT es quedaria 

curta, ja que la veritable finalitat d’aquest article és la d’intentar disminuir els actes 

 
7 Grau Pineda, C., “El impacto de las nuevas tecnologías en el derecho de huelga: a propósito de 

la sustitución de huelguistas por medios tecnológicos”, Revista Española de Derecho del Trabajo, 

num.206, 2018, pàg. 17. 
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empresarials que buidin de contingut el dret a vaga. La seva opinió és que el més 

apropiat es fer una interpretació extensiva i finalista perquè al 1977 (quan es va 

redactar el RDLRT) no era imaginable la substitució de treballadors per mitjans 

tècnics. També diu que en el cas d’un dret fonamental s’ha de restringir el límit el 

mínim necessari i s’ha de donar la màxima llibertat/amplitud a aquest.  

D’altra banda, també creu que l’ús de mitjans tecnològics no sempre ha de suposar 

una lesió del dret a vaga, en la seva opinió només es podria entendre que lesiona el 

dret a vaga en el moment que s’utilitzen aquests mitjans tecnològics per reduir els 

efectes de la vaga. 

Com a conclusió, Garcia Pineda, creu que la STS de 5 de desembre de 2012 és un 

bon pas endavant respecte a la protecció del dret a vaga però que la fonamentació 

no és del tot correcte. Per exemple, quan en la sentència fan una relació amb la STC 

183/2006, ella considera que el cas és totalment diferent i què no es pot aplicar a 

aquest cas en concret. També critica com, de forma general, sempre es fa una 

interpretació extensiva quan es tracta d’esquirolatge intern però en aquest cas, què 

tracta sobre l’esquirolatge tecnològic, els magistrats no fan aquesta mateixa 

interpretació, llavors considera que s’ha de fer aquesta mateixa interpretació. 
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CAPÍTOL IV. L’esquirolatge tecnològic a la 

jurisprudència constitucional  

1. Els antecedents: criteris en relació als supòsits d’esquirolatge intern 

Com ja s’ha comentat al llarg del document, l’art. 6.5 RDLRT només prohibeix 

l’esquirolatge extern, és a dir, mitjançant la contractació de nous treballadors per 

substituir els vaguistes. Ha sigut la doctrina jurisprudencial la que ha anat marcant 

els criteris respecte dels altres tipus. Hi ha dues sentències molt importants, ja no 

només respecte al que es considera esquirolatge intern, sinó també perquè per part 

dels magistrats hi ha una interpretació de la norma (l’art. 6.5 RDRLT) molt més 

extensiva i què ofereix una major protecció pels treballadors respecte al seu dret a 

vaga. 

La primera gran sentència al respecte és la STC 123/1992, de 28 de setembre de 

1992. Aquest conflicte sorgeix a partir d’una vaga convocada el 18 de juliol de 1988 

a l’empresa “Compañía Envasadora Loreto, S.A.”, que va ser secundada pel 

personal productiu, amb contractes fixes discontinus, i que els directius i 

administratius, amb contractes fixes, no van secundar.  

La solució que va trobar l’empresa per minimitzar els efectes de la vaga van ser que 

amb els no vaguistes cobrissin els llocs de treball dels vaguistes, tot i que eren llocs 

de treball amb categoria professional molt inferior a l’habitual.  

Ja al 1r fonament jurídic, els magistrats comenten que per saber si s’ha vulnerat 

aquest dret a vaga s’ha de tenir en compte si la interpretació de l’art. 6.5 RDLRT 

s’ha de fer d’una forma literal o més finalista d’acord amb la norma. Per poder 

arribar a una conclusió sobre aquesta qüestió, al llarg dels fonaments jurídics aniran 

exposant diferents arguments pels quals decideixen que s’ha de fer una interpretació 

més finalista de la norma.  

Al fonament jurídic 3r, ens diuen que la llei atorga a la part empresarial la facultat 

directiva i, segons aquesta potestat, pot prendre decisions com la mobilitat interna 

del personal. Basant-se en aquesta potestat, l’empresari pot fer que treballadors de 
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categoria superior puguin fer tasques de categoria inferior, sempre que, sigui una 

mesura d’emergència o davant de necessitats imprevisibles. Però en el cas que ens 

trobem, els magistrats diuen que encara que hi hagi aquesta necessitat, realment 

aquesta potestat directiva és per a situacions corrents o excepcionals però dintre 

d’una situació de normalitat i no davant d’una situació de conflicte laboral.  

Ja al fonament jurídic 5è ens exposen que el dret a vaga està en una situació superior 

respecte del dret a la llibertat empresarial. No només això, sinó que el dret a vaga 

està protegit dins dels anomenats drets fonamentals i, és per això que després diuen: 

“La preeminencia de este derecho produce, durante su ejercicio, el efecto de 

reducir y en cierto modo anestesiar, paralizar o mantener en una vida vegetativa, 

latente, otros derechos que en situaciones de normalidad pueden y deben desplegar 

toda su capacidad potencial”. Amb aquesta explicació volen posar de manifest que 

durant una vaga, aquest dret té més importància que la resta, i són els altres els que 

han de perdre certa eficàcia per a que la vaga es porti a terme. 

És en aquest mateix fonament jurídic (5è), on trobem una de les claus i que queda 

com la doctrina jurisprudencial respecte l’esquirolatge intern: “Ahora bien, el 

ejercicio de tal facultad cuando se utiliza como instrumento para privar de 

efectividad a la huelga, mediante la colocación de personal cualificado (en algún 

caso, con título universitario) en puestos de trabajo con una calificación mínima, 

deja inermes a los trabajadores manuales, cuya sustitución es fácil y puede 

privarles materialmente de un derecho fundamental, vaciando su contenido 

esencial”.  

El que ens diuen en aquest paràgraf és, que si es permetés la substitució dels 

treballadors de forma interna, el dret a vaga del personal no qualificat no tindria 

sentit perquè aquest consisteix en produir un efecte negatiu a l’empresari. També 

que amb aquesta substitució, no es produiria aquest efecte i quedaria buit de 

contingut el sentit del dret a la vaga.  

L’altra sentència que va marcar la doctrina jurisprudencial respecte de 

l’esquirolatge intern, és la STC 33/2011 de 28 d’abril de 2011. Ens trobem davant 

d’un conflicte entre els treballadors del diari “ABC” i els seus treballadors. 
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Els sindicats de CCOO i UGT van convocar vaga el dia 20 de juny de 2002 i, per 

impedir que estiguessin els diaris de l’ABC als quioscs es va programar la vaga el 

19 de juny des de les 19:00 fins a les 07:00 del 20 de juny. Tots els membres de 

preimpressió, magatzem, rotatives, tancament i distribució van fer vaga excepte tots 

els caps de secció de tots els torns. Aquests, juntament amb els directius i caps de 

diferents departaments com RRHH, producció, informàtica, etc. Van poder fer una 

tirada de 29.800 exemplars i que van poder ser distribuïts.  

Als primers fonaments jurídics es parla més de qüestions processals, però ja al 

fonament jurídic 4t, per abordar el problema principal, fa menció a la sentència 

comentada prèviament, la STC 123/1992. En aquest cas els magistrats diuen que, 

seguint amb la línia que van agafar en la sentència anterior, tota substitució de 

treballadors durant una vaga es pot considerar com un ús abusiu per part de 

l’empresari del seu “ius variandi” (expressió referida al poder de direcció que té 

l’empresari). Exposen que si es permetés aquest ius variandi la pressió que volen 

fer els treballadors mitjançant la vaga quedaria en pràcticament res i, per tant, 

buidaria de contingut el dret a vaga.  

Finalment, els magistrats arriben a la conclusió que ni l’empresari pot obligar als 

no vaguistes a fer les tasques dels vaguistes i, d’altra banda, que els treballadors que 

van decidir no secundar la vaga tampoc poden fer les tasques dels no vaguistes. En 

aquest sentit només es permeten dues excepcions, la primera seria per assegurar uns 

serveis mínims i la segona per fer serveis de seguretat i manteniment a l’empresa. 

Com a conclusió diuen “en tanto resulte probado que las funciones de los 

huelguistas han sido desarrolladas por quienes tenían asignadas otras diferentes 

en la misma empresa, debe concluirse que se ha lesionado el referido derecho”. 

Segons aquesta jurisprudència creada, ja al fonament jurídic 5é i següents, 

l’apliquen al cas concret del diari ABC. En aquest sentit la conclusió a la qual 

arriben és que hi ha una clara vulneració del dret a vaga perquè encara que, 

suposadament, l’empresari no demana als no vaguistes ocupar els llocs de treball 

dels vaguistes per poder fer una tirada, els magistrats consideren que és impossible 

que caps de departament prenguin una decisió d’aquesta envergadura sense el 

consentiment o que no se n’assabenti l’empresari.  
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Tot i això, encara que fos veritat, consideren que l’empresari, encara que a vegades 

delega decisions, és el responsable de l’empresa ja que aquesta delegació a la presa 

de decisions no afecta en altres àmbits com, per exemple, no hi ha una transferència 

de poder o responsabilitats. Per tant, consideren que hi ha hagut una vulneració del 

dret de vaga al produir-se un cas d’esquirolatge intern mitjançant la substitució dels 

vaguistes per treballadors no vaguistes encara que aquests ho fan de forma 

voluntària.  

Un cop analitzades aquestes dues sentències, podem veure com als dos casos 

exposats, els magistrats fan una interpretació finalista i extensiva de l’art. 6.5 

RDLRT. Encara que no es contempla en aquest article la prohibició de substituir 

treballadors vaguistes per altres no vaguistes de la mateixa empresa, són aquestes 

sentències les que consideren que el fons d’aquest article és el fet de protegir al 

treballador i el seu dret a vaga. Per tant, diuen que si hi ha una substitució de 

treballadors vaguistes, sigui per treballadors externs o interns, es pot considerar 

esquirolatge i la vulneració del dret a vaga.  

Hi ha hagut una gran acceptació pels diferents juristes i estudiosos respecte a la 

doctrina creada en aquestes dues sentències, per exemple, Pompeyo Gabriel Ortega 

Lozano i Sara Guindo Morales, opinen que aquestes dues sentències són un gran 

avanç per als drets dels treballadors, argumentant que: “no puede valorarse de 

manera similar el poder de dirección en condiciones de normalidad productiva en 

cuanto este poder empresarial queda ejercitado en medio de una situación de 

conflicto pretendiendo la debilitación de los efectos contenidos en el derecho 

fundamental de huelga”.8 

En aquesta citació veiem que estan d’acord en el raonament què es fa a les 

sentències respecte del ius variandi. Exposen que no es pot valorar de la mateixa 

 

8 Ortega Lozano, P.G., Guindo Morales, S., “Derecho de huelga y nuevas tecnologías: a propósito 

del esquirolaje interno y tecnológico”, Revista Española de Derecho del Trabajo, num.225, 2019, 

pàg. 27. 
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manera el ius variandi de l’empresari en una situació normal o habitual a l’empresa 

que en una situació de vaga. També que en cas de confrontació entre ambdós drets, 

el dret a vaga ha de prevaler per sobre del ius variandi de l’empresari. 

A favor d’aquestes sentències també es mostra Margarita Miñarro Yanini, en la 

seva publicació “Según el Tribunal Constitucional “si es tecnológico, no es 

esquirolaje” retos del derecho de huelga en la Sociedad del Trabajo digitalizado y 

externalizado” diu sobre aquestes sentències que són força coherents ja que fan una 

interpretació amplia i tuïtiva del dret a vaga.  

També en aquesta línia estan José Ignacio García Ninet i Jordi García Viña. Ells 

creuen que la interpretació què s’ha de seguir respecte de l’art 6.5 RDRLT és la què 

precisament s’extreu d’aquestes sentències, segons ells: “una interpretación 

restrictiva de un precepto constitucional, adoptada sin tener en cuenta los 

antecedentes históricos, ni su finalidad, así como la necesaria adecuación a la 

realidad social, comportaba una limitación incompatible con el contenido esencial 

del derecho fundamental de huelga”. 9 

2. La Sentència del Tribunal Constitucional 17/2017 de 2 de febrer 

Veient el criteri que adopta el Tribunal Suprem a les sentències anteriors respecte 

de l’esquirolatge tecnològic, i la interpretació extensiva del Tribunal Constitucional 

sobre l’esquirolatge intern, prèvia a aquesta STC 17/2017, ens trobàvem davant 

d’una situació on, en la meva opinió, hi havia una gran protecció del dret a vaga per 

part de la doctrina jurisprudencial.  

Aquesta sentència era una oportunitat per reforçar més aquesta protecció, però 

sorprenentment, el TC fa un canvi en el criteri que havia marcat prèviament el 

Tribunal Suprem a la STS del 05 de desembre de 2012 (Recurs 265/2011). Aquesta 

STC 17/2017 és la que actualment marca el criteri jurisprudencial respecte de 

l’esquirolatge tecnològic.  

 
9 García Ninet, J.I., García Viña, J.; “Algunas consideracions acerca del esquirolaje interno y 
externo, así como sobre ciertas medidas empresariales (algunes curioses) para reduir los efectos 
de la huelga”, Revista Doctrinal Aranzadi Social, Vol. V. 1997, pàg. 8.  
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En aquest cas ens trobem davant d’un conflicte entre la Confederació General del 

Treball (d’ara endavant CGT) i Ràdio Televisió Madrid. CGT va comunicar a Ràdio 

Televisió Madrid la convocatòria de vaga per al dia 29 de setembre de 2010 amb 

una duració de 24 hores. Es van mantenir conversacions sobre serveis mínims, però 

no van arribar a cap acord. Tot i això, hi havien diversos treballadors què van anar 

a treballar ja que no secundaven la vaga, un d’ells estava al Control Central, altre al 

departament de Grafisme i l’altre el Cap d’Estudis.  

Durant el dia de vaga, Telemadrid no va emetre res a la televisió excepte un partit 

de futbol de la Champions League que va durar 1 hora i 45 minuts aproximadament 

i a resta del dia es va emetre un cartó anunciant la vaga. Aquest senyal provenia 

d’un dels Emissors d’Abertis i després passa per uns codificadors, sent la mateixa 

empresa Abertis la que reparteix el senyal als televidents.  

El dia de la vaga va arribar el senyal del partit de la Champions League des de 

l’estadi però sense locució gràcies al senyal de FORTA. Un treballador no vaguista 

que era a la sala de Control, va enviar aquest senyal al locutori i, com aquest es va 

deixar encès el dia d’abans de la vaga, va arribar el senyal on el locutor, que no 

estava en vaga, va poder comentar el partit.  

Des del lloc de locució es retorna el senyal cap a control central i d’aquí es va enviar 

al departament de grafisme per posar-li la marca de Telemadrid. En un dia on no hi 

ha vaga aquest senyal no s’envia a grafisme sinó que s’envia a continuïtat però com 

no hi havia ningú per això s’envià a grafisme. Un cop allà, aquest senyal es va 

enviar cap al Codificador B. Aquest codificador només s’utilitza en casos 

extraordinaris i va ser un dels treballadors no vaguistes que va trucar a l’empresa 

Abertis per a que l’obrissin i així poder enviar el senyal per aquest i retransmetre el 

partit. 

A causa d’aquests esdeveniments, CGT va interposar demanda contra Telemadrid 

perquè consideraven que es va produir un sabotatge intern, esquirolatge intern i 

esquirolatge tecnològic. 
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Ells creuen que es produeix això perquè va haver-hi treballadors fent les funcions 

de grafisme i de continuïtat de senyal, funcions diferents de les que realitzen 

normalment els treballadors que no van fer vaga. A més d’això, van fer ús de 

mitjans tecnològics no habituals i, per tant, es va produir una vulneració del dret a 

vaga i llibertat sindical dels treballadors vaguistes.  

La primera qüestió que s’aborda als fonaments jurídics, més concretament al 5è i 

6è, consisteix a resoldre si realment hi ha hagut una substitució de treballadors 

vaguistes per altres no vaguistes en realitzar aquetes funcions que no li són pròpies, 

tal com defensa CGT.  

En aquest sentit, els magistrats concorden en què no va haver-hi esquirolatge intern 

per part dels treballadors no vaguistes perquè, per exemple, el treballador que feia 

la tasca de commutar senyal, aquesta és una de les seves funcions normals. Respecte 

del coordinador que va fer la mosca, tot i ser coordinador, dins de les seves funcions 

està coordinar el departament de grafisme i també el de fer la “mosca” de 

Telemadrid. Per tant, com tots dos feien funcions considerades habituals, s’arriba a 

la conclusió de que no es va produir cap tipus d’esquirolatge per part dels no 

vaguistes. 

Un cop resolta la possibilitat de l’esquirolatge per part dels no vaguistes, al 

fonament jurídic 7è, es pretén valorar si va haver-hi esquirolatge tecnològic al fer 

ús de mitjans tecnològics no habituals. En aquest sentit, CGT considera que sí que 

es produeix esquirolatge perquè s’utilitza el codificador B per enviar el senyal i la 

mosca es fa al departament de grafisme en lloc del de continuïtat.  

Per poder donar resposta a aquesta qüestió, els magistrats argumenten “resulta 

interesante resaltar que no existe en los ordenamientos de nuestro entorno ninguna 

previsión que ampare una lectura del derecho de huelga que abarque lo que aquí 

se pretende”. 

Com podem veure, abans d’analitzar la qüestió de l’esquirolatge tecnològic, 

defensen que no hi ha cap precepte que prohibeixi l’empresari fer ús d’aquests. En 

aquest sentit, també podem dir que, respecte de l’esquirolatge intern tampoc hi 
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havia cap norma i han sigut els propis magistrats què, a través de la seva 

interpretació, han fet més extens aquesta interpretació de l’art 6.5 RDLRT 17/1977. 

Tot i això, els magistrats consideren que no hi ha esquirolatge tecnològic perquè, 

encara que no és la forma ni els mitjans habituals, si que són mitjans tecnològics 

previstos per l’empresa i aquesta potestat entra dins del poder d’organització dels 

mitjans de producció amb els que l’empresa compta. També afegeixen que no es 

pot demanar a l’empresari que no utilitzi aquests mitjans perquè seria imposar-li 

una col·laboració a la vaga i això no està previst a cap llei.  

Finalment els magistrats afegeixen “La utilización de medios ya existentes en la 

empresa es compatible con el derecho de huelga y no puede extenderse, por vía 

analógica, a este supuesto la prohibición prevista en el art. 6.5 RDLRT, que se 

refiere al empleo de los recursos humanos en la empresa, pero no a la utilización 

de sus recursos materiales y tecnológicos”. 

En conclusió, ens diuen que la utilització de mitjans tecnològics previstos per 

l’empresari és totalment compatible amb l’opció de que els treballadors exerceixin 

el seu dret a vaga i que, en cap cas, es pot estendre la interpretació de l’art 6.5 

RDLRT sobre la prohibició de fer ús de treballadors a la d’utilitzar els recursos 

materials i tecnològics dels quals ja disposa l’empresa. En la meva opinió, és en 

aquesta interpretació on es troba la clau, veiem com en sentències prèvies hi ha un 

criteri més extensiu d’aquest article i, de sobte, el Tribunal Constitucional ho 

restringeix argumentant que no es pot comparar prohibir la substitució de vaguistes 

per treballadors no vaguistes i la substitució per mitjans ja existents a l’empresa. 

Davant d’aquesta última sentència del Tribunal Constitucional sobre l’esquirolatge 

tecnològic, on hi ha hagut molta polèmica, hi ha sectors que creuen que el 

raonament és molt correcte. D’altra banda, majoritàriament hi ha una crítica a la 

doctrina creada perquè es considera que hi ha un endarreriment en la protecció d’un 

dret fonamental tan important com el dret a vaga. 

Una de les primeres crítiques sobre la sentència ja la podem trobar precisament a 

aquesta. Més concretament al vot particular què va fer el magistrat Fernando Valdés 

Dal-Ré i al qual es van adherir la magistrada Adela Asua Batarrita i el magistrat 



33 
 

Juan Antonio Xiol Ríos. En aquest vot particular, el que volen plasmar aquests 

magistrats és el seu total desacord amb la sentència i la decisió pressa. Ells creuen 

que es va produir una vulneració del dret a vaga, tant per part dels treballadors, al 

fer funcions no habituals, com per l’ús dels mitjans tecnològics.  

En aquest vot particular podem trobar crítiques molt dures cap a aquesta sentència, 

per exemple, respecte de la situació en què es troba el tribunal enfront de la 

protecció de drets fonamentals diu: “deseo sobre todo destacar la deriva hacia una 

jurisprudencia constitucional cada vez más indiferente con la efectividad de los 

derechos fundamentales”.  

També, en aquest vot particular, podem veure com intenta donar els motius pels 

quals creu que sí que s’ha vulnerat el dret a vaga. Segons ell considera que es poden 

diferenciar dos tipus d’esquirolatge, d’una banda l’intern i d’altre el tecnològic. En 

referència a l’intern, considera que si s’ha produït aquesta vulneració del dret a vaga 

perquè, en primer lloc, hi ha un no vaguista a control central on dins de les seves 

funcions habituals no es troba enviar el senyal a grafisme, cosa que si va fer el dia 

de vaga. En segon lloc, ens trobem amb el no vaguista, que té les funcions de 

coordinador de diversos departaments, i que el dia de la vaga va fer la “mosca” al 

departament de grafisme. Sobre aquest cas del no vaguista, el magistrat es 

pronuncia dient “la sustitución de los trabajadores en huelga se efectuó por otros 

de superior nivel profesional, medida ésta que tacha de irregular e ilícita la 

sustitución interna y, por lo mismo, lesiona el constitucional derecho de huelga”. 

Respecte de l’esquirolatge tecnològic, el magistrat Fernando Valdés no entra gaire 

a valorar la qüestió perquè considera que s’ha produït esquirolatge intern, per tant, 

aquesta és causa suficient per considerar que s’han vulnerat els drets fonamentals i 

no cal abordar la qüestió sobre l’esquirolatge tecnològic. Així i tot, en referència a 

això diu “no es de recibo que la doctrina sobre los derechos fundamentales se 

muestre del todo insensible y ajena a los cambios tecnológicos, como si en nada 

estuviera comprometida la Constitución. No puede soslayarse el empleo y los 

efectos del uso de las nuevas tecnologías por parte del empresario para potenciar 

sus cauces de vigilancia y control o, como ahora, para lograr una directa 

repercusión en la efectividad de los derechos fundamentales”.  
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En la mateixa línia que els magistrats al vot particular ens trobem amb Carmen Grau 

Pineda que opina sobre la sentència: “Se trata de una sentència tan importante 

como lamentable para los derechos fundamentales de los trabajadores en España 

porque viene a desautorizar la doctrina del Tribunal Supremo en materia de 

esquirolaje tecnológico”. 10 

Com podem veure, la professora Grau fa una gran crítica a aquesta sentència, tot i 

això, reconeix que hi ha una gran dificultat a l’hora de prendre una decisió per la 

complexitat que comporta la retransmissió d’un partit per televisió i perquè hi ha 

diferències respecte del cas de la Televisió Basca. D’altra banda, també considera 

que la repercussió de la vaga va ser menor amb la retransmissió del partit, ja que va 

haver-hi una sensació de normalitat i, per tant, una reducció notòria dels efectes de 

la vaga.  

Respecte del que això pot comportar per l’activitat laboral, diu que a partir d’ara, 

amb la resolució què fa aquesta sentència sobre l’esquirolatge tecnològic, les 

empreses poden desactivar l’afectació de les vagues molt fàcilment. Diu que poden 

utilitzar tots els mitjans tecnològics que estiguin al seu abast i, d’aquesta manera, 

aconseguir que l’activitat laboral continuï de forma habitual com si res estigués 

passant, ja que segons aquesta sentència, aquesta possibilitat entra dins del dret a la 

llibertat d’empresa.  

És especialment curiós com des del sector més crític amb les sentències es centren 

a valorar, ja no sols el fet que es va produir esquirolatge, sinó que també parlen de 

com el Tribunal Constitucional utilitza la seva doctrina d’esquirolatge intern (STC 

123/1992 i STC 33/2011) d’una forma molt selectiva. Sobre això, tots els experts 

parlen de què a l’hora d’aplicar la doctrina sobre esquirolatge intern que es crea en 

aquestes dues sentències, el TC fa un ús particular amb la selecció de passatges molt 

determinats i obviant altres. D’aquesta manera, fa que hi tingui una incidència gran 

a l’hora de determinar si es va produir esquirolatge o no. Per exemple, al vot 

particular es diu: “Una somera comparación entre los textos que la presente 

 
10 Grau Pineda, C., “El impacto de las nuevas tecnologías en el derecho de huelga: a propósito de 

la sustitución de huelguistas por medios tecnológicos”, Revista Española de Derecho del Trabajo, 

num.206, 2018, pàg. 1. 
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resolución reproduce y lo que aquellas afirman evidencia algunas elusiones que, 

en el caso a examen, resultan decisivas en el juicio de constitucionalidad […] Sin 

entrar a discutir si esta omisión fue debida a razones de economía de espacio o fue 

deliberada”11.  

Com podem veure és una crítica molt dura i, on de forma sarcàstica, deixa 

entreveure que la resta de magistrats van utilitzar els criteris doctrinals de les 

sentències abans mencionades de forma molt selectiva. 

En aquesta mateixa línia, la professora Grau comenta “lleva a cabo una aplicación 

selectiva de su propia doctrina, evitando aquellos pasajes de esta que hubieran 

determinado un entendimiento diferente del supuesto”.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 STC 17/2017 de 2 de febrer, Sala Primera, Ponent Excel·lentíssim Sr. D. Francisco Pérez de los 

Cobos Orihuel. (Vot particular D. Fernando Valdés Dal-Ré). 
12 Grau Pineda, C., “El impacto de las nuevas tecnologías en el derecho de huelga: a propósito de 

la sustitución de huelguistas por medios tecnológicos”, Revista Española de Derecho del Trabajo, 

num.206, 2018, pàg 19.  
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CAPÍTOL V. Conclusions  

Un cop que he fet un repàs per totes les sentències estudiades al meu Treball de Fi 

de Grau sobre l’esquirolatge tecnològic, ara tractaré de donar resposta a la meva 

hipòtesi inicial: realment podem dir que actualment l’esquirolatge tecnològic està 

prohibit a l’ordenament jurídic espanyol?  

Per donar resposta a la hipòtesi, crec que el què s’ha de tindre en compte és la 

doctrina actual i, aquesta, és la que es va marcar a la STC 17/2017 de 2 de febrer. 

En aquesta sentència la resolució que van adoptar els magistrats és que l’ús dels 

mitjans tecnològics que té l’empresa i que s’utilitzen durant la vaga, no es poden 

considerar un mecanisme que vulnera el dret a vaga sinó que s’han de considerar 

un ús legítim del poder d’organització de l’empresari.  

D’acord amb aquesta resolució, la resposta a la meva hipòtesi és que l’ús dels 

mitjans tecnològics de l’empresa no comporta una actitud d’esquirolatge, per tant, 

cal concloure que actualment l’esquirolatge tecnològic no vulnera el dret a vaga. 

El treball m’ha permès extreure quatre grans conclusions. 

Primera: Manca de regulació 

El dret de vaga, que es reconeix com a fonamental a l’art. 28.2 de la CE, és un dels 

més importants que s’atribueixen als treballadors, ja que és un mecanisme molt 

potent per a poder fer pressió i equilibrar les forces davant l’empresari. Seria lògic, 

doncs, que tingués mecanismes de protecció importants, que garantissin la seva 

efectivitat.   

No obstant això, la realitat és que el RDLRT, on es troba el desenvolupament 

normatiu del dret de vaga, data del 1977 i va ser matisat pel TC declarant la 

inconstitucionalitat d’alguns articles a la seva STC 11/1981 de 8 d’abril. Aquesta 

norma dedica un sol article, el 6.5, a prohibir l’esquirolatge i, a més, la regulació 

que du a terme és insuficient perquè només s’exclou de forma expressa la prohibició 

de fer noves contractacions, oblidant moltes altres fórmules que també poden deixar 

sense efecte una vaga. És sorprenent que durant l’etapa constitucional no s’hagi 
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aprovat cap llei reguladora del dret de vaga. Aquesta circumstància combinada amb 

la insuficiència de l’art. 6.5 del RDLRT han fet que hagin estat els tribunals els que  

al llarg d’aquests anys hagin hagut d’anar delimitant què es considera esquirolatge 

i què no, amb resultats no sempre satisfactoris.   

Com a conclusió sobre aquesta primera idea, crec que una part molt important 

d’aquest problema és la falta de regulació. Com no hi ha una llei moderna i 

complerta que delimiti tots els casos, han sigut els tribunals els que ho han hagut 

que fer, deixant, durant tot aquest temps, moltes possibilitats als empresaris per 

deixar sense efecte les vagues i, d’altra banda, tota la responsabilitat als 

jutges/magistrats.  

Segona: La resposta de la jurisprudència  

Com ja hem vist al llarg del treball, han sigut els magistrats els encarregats de donar 

resposta a la problemàtica de l’esquirolatge i la resposta d’aquests ha anat variant 

molt respecte de la possibilitat de prohibir l’esquirolatge tecnològic. 

La primera gran sentència que es va postular sobre l’esquirolatge tecnològic va ser 

la STS del 27 de setembre de 1999 (recurs 1825/1998). En aquesta sentència, els 

magistrats exposen que no es va produir esquirolatge perquè el dia abans es va 

deixar programada tota la programació pel dia de la vaga. Seguint aquest criteri, i 

traslladant-lo al que ens diu l’art 6.5 del RDLRT 17/1977 sobre que no es pot 

contractar treballadors des del moment en què es coneix la vaga i, tenint en compte 

que l’art. 3 del RDLRT 17/1977 ens diu que ha d’haver-hi almenys 5 dies naturals 

des del moment en què es comunica la vaga i quan es vol fer, els magistrats podrien 

haver aplicat aquest mateix criteri per la programació. En la meva opinió, quan es 

prohibeix la contractació és per evitar que es faci el treball que normalment es faria 

i tingui una repercussió per l’empresari. Llavors, si es permet que el dia d’abans es 

programi tot per a que siguin els mitjans tecnològics els que facin la feina, estan 

permetent que, amb aquests mitjans tecnològics, substitueixin als treballadors i 

redueixin al màxim la pressió de la vaga.  
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Com a comparativa entre la STS del 5 de desembre de 2012 (recurs 265/2011) i la 

STC 17/2017 de 2 de febrer, veiem que són sentències totalment contraposades. La 

primera fa una interpretació de l’art 6.5 RDLRT 17/1977 més extensiva, ja que posa 

al mateix nivell la substitució de treballadors per mitjans tecnològics que la 

substitució per altres treballadors.  

En la segona, podríem dir que fa una interpretació literal de l’art. 6.5 RDLRT 

17/1977. Com a prova d’això, els mateixos magistrats argumenten que no hi ha cap 

llei que prohibeixi l’ús de mitjans tecnològics, per tant, permeten l’ús d’aquests en 

cas de vaga. 

Continuant amb aquesta comparativa, a la STS del 5 de desembre de 2012 (recurs 

265/2011) es va fer una ponderació entre el dret a vaga i el de llibertat d’empresa, 

donant més importància al de vaga. Per mi, aquesta és una de les claus per a que 

aquesta sentència fos més finalista i proteccionista amb el dret a vaga perquè, ja 

només el fet de la posició en la quual es troben aquests dos drets a la CE, et dóna 

una idea de la importància d’un respecte de l’altre. 

En la meva opinió, això és el que hauria d’haver fet el TC a la STC 17/2017 perquè 

recordem que una de les finalitats d’aquest tribunal és la protecció dels articles 14 

a 29 de la CE. D’acord a això, crec que podria haver fet aquesta mateixa ponderació 

i donar més importància al dret a vaga (art. 28 CE) que no pas al de llibertat 

d’empresa (art 38 CE). 

Relacionat amb això, un dels requisits del recurs d’emparament és que es vulneri 

un dels drets fonamentals i que hi existeixi una especial transcendència 

constitucional. Segons el TC, hi existirà aquesta especial transcendència 

constitucional “Cuando se dé ocasión al Tribunal Constitucional para aclarar o 

cambiar su doctrina, como consecuencia de un proceso de reflexión interna, o por 
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el surgimiento de nuevas realidades sociales o de cambios normativos relevantes 

para la configuración del contenido del derecho fundamental”13.  

D’acord amb aquesta definició, l’esquirolatge tecnològic, sens dubte, és una nova 

realitat social perquè vivim en una època en la qual la tecnologia pot suplir el treball 

que fa una persona. També, això el podem contraposar amb el que exposen a la 

sentència de que no existeix cap llei que prohibeixi l’ús de mitjans tecnològics ja 

previstos a l’empresa, és a dir, en la meva opinió, fer una interpretació literal d’una 

llei del 1977 no és adaptar la doctrina a una nova realitat social. 

Tercera: El paper de la jurisprudència  

Em crida molt l’atenció el paper que ha tingut la jurisprudència en funció de si es 

tractava de l’esquirolatge intern o el tecnològic. A la STC 123/1992, de 28 de 

setembre de 1992 i la STC 33/2011 de 28 d’abril, on es parla de l’esquirolatge 

intern, es fa una interpretació molt més extensiva de l’art. 6.5 RDLRT 17/1977 i, a 

la STC 17/2011 de 2 de febrer, l’argument què utilitzen és que no hi ha cap llei que 

prohibeixi l’ús de mitjans tecnològics.  

Crec que és important destacar que tampoc existeix cap llei contra l’esquirolatge 

intern i que, van ser els mateixos magistrats del TC els que a partir de la seva 

interpretació, van considerar-lo il·lícit.  

La interpretació què van fer aquests magistrats de l’art 6.5 RDLRT 17/1977 va ser 

molt finalista, vull dir, en la meva opinió la principal idea que hi ha darrere d’aquest 

article és que l’empresari ha de respectar les persones que volen exercir el seu dret 

a vaga i que en cap cas se’ls pot substituir.  

 

1- 13 Tribunal Constitucional. “26 Cuestiones básicas sobre el recurso de amparo 

constitucional”. (2018). Recuperat de 

https://www.tribunalconstitucional.es/ca/jurisprudencia/InformacionRelevante/Preguntas

Frecuentes.pdf 

 



40 
 

Per tant, el que jo crec que s’ha de fer és aquesta interpretació molt més finalista, 

on la idea principal és la de protegir el treballador davant de qualsevol mecanisme 

que vulgui utilitzar l’empresari per substituir els treballadors vaguistes.  

D’acord a això, la meva conclusió és que la STC 17/2017 està una mica agafada 

amb pinces perquè, encara que sí que és veritat que no existeix cap llei que 

prohibeixi l’esquirolatge tecnològic, és el TC el què s’ha d’encarregar de garantir i 

protegir els drets fonamentals. 

Quarta: Una possible solució 

Per finalitzar, crec que la millor solució seria fer una llei que regulés aquesta 

situació perquè no resulta admissible que un tema tan important com és el dret de 

vaga i, especialment l’esquirolatge, es reguli per una llei preconstitucional. Entenc 

que és una tasca molt complexa i que, si en quaranta dos anys no s’ha regulat, és 

difícil que ara s’aconsegueixi, però crec que s’ha de fer un esforç en aquest sentit. 

Si aquesta regulació no es fa, continuarem deixant tota la responsabilitat en mans 

dels jutges i magistrats, amb processos jurídics que s’allarguen molt en el temps i, 

a conseqüència d’això, fa que hi hagi una manca de protecció dels drets dels 

treballadors.  

Per poder solucionar o, almenys, donar més efectivitat al dret a vaga evitant 

l’esquirolatge, faré una proposta de com hauria de ser, en la meva opinió, l’article 

6.5 RDLRT 17/1977. 

Article 6.5. Tindrà la consideració d’esquirolatge i vulnerarà el dret a vaga: 

a) La contractació de treballadors externs que no estiguessin vinculats a 

l’empresa quan l’empresari tingui coneixement de la vaga, ja sigui a través 

de contractacions directes, d’Empreses de Treball Temporal o d’empreses 

subcontractades.  

b) La substitució de treballadors vaguistes per treballadors de la pròpia 

empresa que, en substituir als vaguistes, facin tasques diferents de les que 

li són habituals. La substitució de treballadors vaguistes per treballadors 

de la pròpia empresa amb categoria diferent, sigui superior o inferior. 
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Treballadors d’altres centres de treball que pertanyen al mateix grup 

d’empresa. La realització d’hores extraordinàries en dies previs a la vaga, 

sempre que aquestes hores busquin augmentar la producció i tinguin 

repercussió en la vaga.  

c) Mitjans tecnològics, que s’adquireixin en el moment en què es convoca la 

vaga o que ja existeixin a l’empresa, que es puguin deixar programats des 

del moment en què es convoca la vaga i que donin una aparença de 

normalitat dins l’empresa.  
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