
           
                      

  
 
STS de 14 de maig de 2014, recurs 2328/2013 
 
Discriminació retributiva indirecta per raó de sexe (accés al text de la sentència) 

 
Es planteja l’existència de discriminació retributiva entre homes i dones respecte de 
l’existència, en una empresa del sector d’hostaleria, d’un concepte salarial anomenat 
“plus voluntari i absorbible”. En aquesta empresa hi ha 42 cambrers de bar i cuina, dels 
quals només 8 són dones, i 43 cambreres de pisos, totes dones. Tot aquest personal té el 
mateix nivell salarial IV en el conveni col·lectiu aplicable, però malgrat això la quantia 
de l’esmentat plus voluntari és sensiblement inferior per a les cambreres de 
pisos (10,37 euros al mes) que per als de bar i cuina (entre 118,42 i 168,19 euros al 
mes). 
 
L’empresa entén que hi ha un clar element diferenciador entre les categories de 
cuiner i cambrer de bar i les de cambrera de pisos, consistent en l’autonomia i 
responsabilitat en l’acompliment de les tasques que els són pròpies, i que 
expressament s’estableix per a les dues primeres, però no pas per a la tercera. 
 
El TS recorda que per tal que es pugui considerar vulnerat el dret i mandat 
antidiscriminatori consagrat en l’art. 14 CE s’ha de produir un tractament diferent i 
perjudicial d’un grup social constituït de manera clarament majoritària per dones, 
respecte de béns rellevants i sense que existeixi cap justificació constitucional que pugui 
ser contemplada com a possible límit a l’indicat dret. Sobre aquesta premissa, en el 
present cas la diferència de tracte, en absència d’una explicació o justificació 
raonable que li proporcionés un sentit, té caràcter discriminatori perquè, 
objectivament, aquella diferenciació establerta per l’ocupador privat, instrumentada 
mitjançant una concessió aparentment neutra, comporta un tracte retributiu que 
discrimina pejorativament aquells que presten serveis en un departament ocupat 
exclusivament per dones, fins al punt que elles, en clara i exagerada disparitat 
amb els seus companys homes majoritàriament destinats en d’altres 
departaments, perceben unes quantitats significativament inferiors a les 
d’aquells. 
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