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Plans d'Igualtat: Les comissions “ad hoc” no 

són competents. El TS es reitera. 

 

L'Alt Tribunal resol, en la seva sentència de 26 de gener de 2021, el recurs 

de cassació per a la unificació de doctrina interposat contra la resolució de 

l'Audiència Nacional, de 10 de desembre de 2019, en la qual es considera 

nul el pla d'igualtat d'àmbit empresarial elaborat unilateralment per 

l'empresa. 

 

L'exposició de la Sala és clara, un pla d'igualtat no pot ser negociat per una comissió “ad 

hoc” de treballadors. Són tres els punts clau de la seva exposició, conjugats en el 

Fonament de Dret Tercer de la sentència: 

1. Els plans d'igualtat en empreses de més de 250 treballadors han de ser 

negociats amb els representants unitaris o sindicals dels treballadors que 

acreditin la legitimació exigida per l'Estatut dels Treballadors. 

Partint de la premissa que l'empresa estava composta per una plantilla de més de 

250 treballadors i que va subscriure el Pla d'Igualtat amb una comissió de cinc 

treballadors nomenats unilateralment per aquesta, el Tribunal disposa que els 

plans d'igualtat han de ser negociats amb els representants unitaris o sindicals 

dels treballadors que acreditin la legitimació exigida, subratllant que l'aprovació 

del pla exigeix aconseguir un acord amb la representació legal dels treballadors, 

sense que càpiga la seva imposició unilateral per l'empresari quan no hi hagi 

acord. 
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2. No és possible substituir als representants unitaris o sindicals dels 

treballadors per una comissió ad hoc creada, exclusivament, per a la 

negociació del pla d'igualtat. 

El Pla d'Igualtat ha de comptar amb l'acord de l'empresa i els representants legals 

dels treballadors, no sent factible substituir als representants unitaris o sindicals 

dels treballadors per una comissió ad hoc creada per a la seva negociació, sent 

una fórmula negociadora excepcional habilitada pel legislador quan no hi ha 

representació legal dels treballadors i tan sols contemplada per a uns certs 

supòsits, entre els quals no es troba la negociació d'un Pla d'Igualtat. 

 

3. La legitimació de les comissions ad hoc és vàlida únicament en els casos 

expressament contemplats per la norma, la qual cosa no succeeix amb la 

negociació dels plans d'igualtat. 

Una comissió ad hoc és vàlida únicament en determinades modalitats de 

negociació col·lectiva, com els períodes de consulta de la mobilitat geogràfica 

(art. 40 ET), les modificacions substancials col·lectives (art. 41 ET), la suspensió 

de contractes i la reducció de jornada (art. 47 ET), l'acomiadament col·lectiu 

(art. 51 ET) i la inaplicació de conveni (art. 82.3 ET). 

  


