
           
                      

  
 
STJCE, de 18 de novembre de 2010, recurs C-356/09 
 
Petició de decisió prejudicial sobre l’aplicació del principi d’igualtat de tracte 
entre homes i dones en l’accés a l’ocupació, a la formació i a la promoció 
professionals i a les condicions de treball (accés al text de la sentència) 

 
El TJCE analitza el contingut de la Directiva 76/207 en relació amb la jubilació 
forçosa d’una empleada pública produïda a Àustria. Els aspectes més destacats de 
la sentència són els següents: 
 
 Durant la tramitació jurisdiccional seguida a Àustria en relació amb la qüestió 

plantejada, se suspenen les actuacions judicials per a plantejar al TJCE una qüestió 
prejudicial, relacionada amb el contingut de la Directiva 76/207 en atenció al fet que 
l’accés a la pensió de jubilació es regula de distinta manera per a homes (65 
anys) i dones (60 anys). 

 
 La treballadora afectada va rebre la notificació de l’Administració pública 

procedint a la seva jubilació forçosa, d’acord amb la normativa interna aplicable, 
atès que havia complert ja els 60 anys, resultant diferent l’edat en el cas dels 
homes.  

 
 El TJCE entén que aquesta empleada pública va ser jubilada d’ofici pel seu ocupador, i 

recorda que el propi TJCE ja ha declarat discriminatòries les conductes 
consistents en acomiadar una treballadora per haver arribat a l’edat de 
jubilació, quan aquesta és diferent a la dels homes. 

 
 En el cas analitzat, no hi ha dubte que la normativa interna conté una 

vulneració del principi d’igualtat de tracte entre dones i homes, ja que 
l’establiment d’una edat inferior de jubilació en el cas d’aquelles comporta la 
possibilitat prematura de la pèrdua de l’ocupació pública respecte dels seus 
companys homes. Únicament podria refusar-se aquesta possibilitat si la situació de 
dones i homes, en el tram que va dels 60 als 65 anys, no fos comparable, resultant 
que el TJCE entén que la situació d’uns i altres és idèntica. 

 
 Conclou el TJCE que estem davant un supòsit de vulneració del principi d’igualtat de 

tracte que constitueix una discriminació directa basada expressament en el 
sexe, i que no pot justificar-se per l’objectiu de la promoció de l’ocupació dels 
joves. 
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