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A miña declaración de principios 

Ao longo destas páxinas, pretendo amosar a existencia dunha discriminación cara as 

mulleres no ámbito da prevención de riscos laborais. Con este traballo, á luz de todas 

as noticias de prensa, as sentenzas e a moi diversa información que achego, espero 

poñer a lanterna no problema que permanece oculto sobre o binomio muller-amianto, 

por ser os casos que nos afectan a nós unha suposta minoría, xa que o número 

“coñecido” de afectadas polo amianto é tan reducido que se opta por non ser estudado.  

É moi importante aforrarlles ás vítimas “a peregrinaxe de xurisdicións” da que fala 

Roberto Amado, xa que non podemos permitir que patoloxías como o cancro de ovarios 

aínda non estean na lista de enfermidades profesionais causadas polo amianto, sendo 

necesaria unha reforma neste ámbito e así evitar continuar incorrendo nunha 

discriminación por razón de xénero cara ás mulleres.  

Non podemos seguir cunha venda nos ollos, ignorando o problema, porque a metade 

da sociedade é feminina, e moitas de nós estivemos, estamos ou podemos chegar a 

estar en contacto con este veleno de sete letras coñecido como amianto.  

Polo tanto, é posible afirmar que si hai mulleres afectadas por amianto, a pesar de que 

moitas delas estean silenciadas porque, ou non reclamaron os seus dereitos, ou se lles 

negaron. Con este traballo pretendín darlles a voz a mulleres como Josefa, que desde 

os seus catorce anos tivo que vivir co amianto no seu traballo sen sabelo; ou esas catro 

mulleres que morreron antes que os seus maridos sen “ter traballo nunca” porque o seu 

emprego estaba tras as portas da súa casa; ou como Amalia, a primeira afectada 

española por amianto ao lavar a roupa de traballo do seu marido durante anos; ou como 

María Asunción, quen loita día a día por mulleres e homes afectados polo amianto, co 

obxectivo de darlles unha vida mellor.  

Gustaríame tamén resaltar o papel das amas de casa, que son mulleres traballadoras, 

lle a pesar de quen lle pese, polo que debe estudarse un posible sistema de 

remuneración para aquelas mulleres que dedican a súa vida ao coidado da súa familia, 

o cal permitiu a moitos homes poder chegar a ter unha carreira en prexuízo das das 

súas compañeiras de vida.  

O último fin deste traballo é lembrar a necesaria introdución do feminismo na lexislación 

laboral, concretamente no ámbito da seguridade e saúde, xa que é necesario ter 

presente que non por ser menor o número de casos, as mulleres non existimos nin non 

nos afecta o amianto, senón que llo pregunten a todas esas traballadoras, nais, fillas e 



veciñas de fábricas de fibrocemento que hoxe en día sofren as consecuencias na súa 

propio ser.  

Por todo iso, reafirmo a miña tese inicial de que si existe discriminación de xénero no 

ámbito da seguridade e saúde no traballo, e que si é necesario implementar a 

perspectiva de xénero nel, concretamente no estudo do amianto. 

Por todas nós, chegou o momento de darlles voz ás mulleres do amianto.  

Fagamos xustiza. 
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I. RESUMO 

O presente traballo aborda a constatación da existencia dunha discriminación cara ás 

mulleres, concretamente desde a disciplina da prevención de riscos Llaborais ante o 

emprego do amianto nas súas diferentes formas, manifestacións e ámbitos.  

Os puntos crave na súa redacción recaen sobre a ausencia de perspectiva de xénero 

na Lei de Prevención de Riscos Llaborais; o tradicional réxime de responsabilidades do 

empresario, o cal é  indistinto para calquera situación, e circunscríbese a un concepto 

estrito de vítima, esquecendo os conflitos expostos ante outras xurisdicións que non 

sexan a civil; e o tradicional sistema de protección da Seguridade Social , que non ofrece 

ningún tipo de distinción por sexos, debido a que faio tan só en función dunha variable: 

a de ser ou non traballadores.  

Un aspecto moi relevante foi a dificultade para atopar información, debido á ausencia 

de doutrina científica ou divulgativa ao respecto, xa que, entre outras razóns, a 

construción do Dereito efectuouse desdunha parte da realidade correspondente ao 

ámbito masculino. Por este motivo, entre a bibliografía e fontes non xurídicas que se 

empregaron para a súa elaboración, predominan artigos científicos, documentos 

elaborados por sindicatos, entrevistas e testemuños de afectadas, información 

proporcionada pelas asociacións de vítimas, ou as noticias de prensa; ausencia de 

documentación que permite transformar dita dificultade nun argumento máis para 

reivindicar a adecuación deste traballo.  

II. ABREVIATURAS  

ANANAR   Asociación Navarra de Amianto Nuevo Amanecer Respirando 

AP    Audiencia Provincial  

APENA   Asociación de Perjudicados e Afectados por Amianto (Murcia) 

ART.    Artigo  

ASCO    American Society of Clinical Oncology  

ASVIAMIE   Asociación de Vítimas de Amianto de Euskadi  

AT    Accidente de Traballo  

CAS    Chemical Abstract Service  

CC    Código Civil  

CE    Constitución Española de 1978  

CEE    Comunidade Económica Europea  
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CEPROSS   Sistema de comunicación de enfermidades profesionais da 

 Seguridade Social       

CIIC    Centro Internacional de Investigacións sobre o Cancro   

CP    Lei Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, do Código Penal 

CPP    Concentración Promedio Permisible  

Directiva 91/382 Directiva 91/382/CEE do Consejo de 25 de xuño de 1991 por la 

que se modifica a Directiva 83/477/CEE sobre la protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 

amianto durante el traballo (segunda directiva particular de 

acuerdo con el artículo 8 de la Directiva 80/1107/CEE) 

EE. UU.  Estados Unidos 

EP    Enfermidade Profesional  

EPA    U.S. Environmental Protection Agency 

EPI/EPI’s   Equipos de Protección Individual  

ERA   Enfermidades Relacionadas co Amianto  

EVI    Equipo de Valoración de Incapacidades  

FOGASA   Fondo de Garantía Salarial  

IARC   International Agency for Research on Cancer  

INE    Instituto Nacional de Estatística 

INSHT   Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo  

INSS    Instituto Nacional de Seguridade Social  

IP    Incapacidade Permanente  

IT    Incapacidade Temporal  

XS    Xulgado do Social   

Lei 36/2011  Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción Social 

LXSS   Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad 

Social (Lei Xeral da Seguridade Social)  

LISOS  Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y 

Sanciones en el Orde Social  

LO 5/2010  Ley Orgánica 5/2010, de 22 de xuño, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, do Código Penal. 

LO 1/2015   Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica a 

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, do Código Penal 

LO 3/2018   Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales 
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LPRL  Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos 

laborales 

OIT    Organización Internacional do Traballo  

OM    Orde Ministerial  

OM de 1969   Orden de 15 de abril de 1969, por la que se establecen normas 

para la aplicación y desarrollo de las prestaciones por invalidez en 

el Régimen General de la Seguridad Social  

OMS    Organización Mundial da Saúde  

OSALAN   Instituto Vasco de Seguridad y Salud laborales  

PANOTRATSS  Patoloxías non traumáticas causadas ou agravadas polo traballo  

RD    Real Decreto  

RD 2821/1981   Real Decreto 2821/1981, de 27 de noviembre, por el que se 

modifica el párrafo cuarto, punto tercero, del apartado D del 

Decreto 1995/1978, de 12 de mayo, que aprobó el cuadro de 

enfermedades profesionales en el Sistema de la Seguridad Social  

RD 1/1994   Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de xuño, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad 

Social  

RD 1300/1995   Real Decreto 1300/1995, de 21 de julio, por el que se desarrolla, 

en materia de incapacidades laborales del sistema de la 

Seguridad Social , ly Lei 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas 

fiscales, administrativas y del Orden Social  

RD 2064/1995   Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento General sobre Cotización e Liquidación de 

otros Derechos de la Seguridad Social  

RD 39/1997   Real Decreto 39/1997, de 17 de xaneiro, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención 

RD 8/2004   Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Lei sobre responsabilidad civil y 

seguro en la circulación de vehículos a motor 

RD 396/2006   Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen 

las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los 

trabajos con riesgo de exposición al amianto 

RD 1299/2006   Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se 

aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema 

de la Seguridade Social y se establecen criterios para su 

notificación y registro 
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RD 1150/2015   Real Decreto 1150/2015, de 18 de diciembre, por el que se 

modifica el Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el 

que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el 

sistema de la Seguridade Social y se establecen criterios para su 

notificación y registro 

RERA    Registro de Empresas con Riesgo de Amianto 

SAP   Sentenza da Audiencia Provincial  

STS    Sentenza do Tribunal Supremo   

STSX    Sentenza do Tribunal Superior de Xusticia  

TRADE   Traballador Autónomo Económicamente Dependente  

TS    Tribunal Supremo  

TSX    Tribunal Superior de Xustiza  

VLA-ED   Valor límite ambiental de exposición diaria  

III. INTRODUCIÓN  

O amianto é un elemento que afectou, afecta e afectará a millóns de perselas de todo o 

mundo, sendo este material moi estudado ao longo da historia, pero sempre desdun 

punto de vista masculino, esquecendo ás mulleres. Malia que os homes traballaron con 

amianto durante moitísimos anos, non foron os únicos afectados; sendo esta a razón de 

ser do traballo, realizado co remate de situar no punto de mira os problemas de saúde 

que as mulleres padeceron, padecen e padecerán por este mineral.  

Tras efectuar unha breve aproximación ao porqué do tema elixido, solicita deparar na 

evolución grosso modo do amianto como elemento químico, desde cando comezou a 

usarse con maior intensidade, e da razón pola que foi tan eloxiado ao longo da historia. 

Sinálase así as súas tipoloxías e as zonas do noso país de uso intenso, como foron o 

País Vasco, Murcia ou Galicia, concretamente na zona de Ferrol, resaltando tamén o 

seu emprego en industrias tales como a téxtil, onde se empregaba numerosa man de 

obra feminina. 

Para iso, abórdase a normativa de prevención de riscos, comezando desde as 

disposicións máis relevantes promulgadas no ámbito do amianto ao longo do século  XX 

e que serviron de base á actual Lei de Prevención de Riscos Laborais de 1995, como 

foi o Real Decreto 396/2006, do 31 de marzo, polo que se establecen as disposicións 

mínimas de seguridade e saúde aplicables aos traballos con risco de exposición ao 

amianto, que se abordará en profundidade. En tal normativa, constátase a ausencia das 
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mulleres, concretamente da repercusión xeral ou particular nelas do emprego do 

elemento químico.  

Realmente, probouse de forma científica que o amianto causa enfermidades concretas 

como a  asbestose, o mesotelioma pleural ou as placas pleurais, que teña consideración 

de enfermidade profesional ora pola potestade regulamentaria, ora pola xurisprudencia. 

Iso acontece sen ter en conta a perspectiva de xénero na prevención de riscos, razón 

pola cal se incide, a modo de exemplo, no cancro de ovarios, co remate de demostrar a 

existencia dunha discriminación das mulleres á hora da elaboración do cadro de 

enfermidades profesionais e de evidenciar os efectos na súa saúde cando realizan o 

traballo non remunerado propio das amas de casa que se incorpora, actualmente, na 

economía de coidados. 

Claro que a determinación da continxencia, isto é, de se unha patoloxía concreta 

constitúe ou non un risco profesional, non está exenta de litixiosidade. Máis ben, ao 

contrario, a abundante doutrina xudicial e a máis escasa xurisprudencia pronúncianse 

de forma cotiá sobre a natureza das baixas médicas cursadas. Polo anterior, resulta 

inevitable o estudo dos actos de aseguranza, da cotización e das prestacións, en 

particular as de incapacidade temporal, incapacidade permanente (destacando dentro 

desta a Orde Ministerial do 15 de abril de 1969, onde se trata a silicose), xunto celas de 

morte e supervivencia, rematando coa inevitable alusión aos preceptos da Lei Xeral da 

Seguridade Social  relativos á seguridade e saúde das traballadoras e traballadores.  

Desde esta orde de cousas, coñecidas as patoloxías e a natureza da continxencia, 

accédese á específica situación das mulleres vítimas do amianto, que se clasificaron en 

tres diferentes tipos: vítimas directas por estar en contacto co amianto durante a súa 

vida laboral; vítimas indirectas (tamén chamadas peles órganos xurisdicionais vítimas 

domésticas) despois de que tiveron contacto co amianto por encargarse das tarefas do 

fogar, como a limpeza de roupa de traballo; e vítimas ambientais, isto é, as que 

coñeceron o amianto por ser veciñas ou vivir preto dalgún foco de contaminación. Ante 

iso, o Dereito desenvolve unha  panoplia de responsabilidades do empresario, tanto 

desde o ámbito administrativo (infraccións  tipificadas na LISOS, destacando as relativas 

aos plans de igualdade, xunto coa recarga no pagamento das prestacións ou no 

pagamento da cota previstos na  LGSS), canto desde o civil ou o Social  (estudando 

unha posible responsabilidade privada ante o diagnóstico dunha enfermidade 

profesional), sen exclusión do penal (contemplando os delitos contra os traballadores e 

contra o medio ambiente). Con todo, non cabería extraer conclusións precisas e 

elocuentes se se analiza en exclusiva noso propio Ordenamento xurídico e non se 
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cotexa cos doutros países. Foi, pois, unha constante o crear un panorama global da 

atención outorgada en e polo Dereito foráneo ao amianto, ás súas patoloxías e ás súas 

vítimas, tanto desde o contexto europeo como desde o contexto mundial, extraéndose 

en conxunto unha resposta certamente desigual. Finalmente, o presente traballo, que 

foi oaborado acudindo ás fontes xurídicas, non podía subtraerse da realidade e, con oa, 

da necesidade de ofrecer unha información veraz mediante outros recursos de carácter 

máis informativo, pero igualmente evidentes. Así, o problema do amianto foi debatido 

coa presidenta de ANANAR, dona María Asunción Fernández, un dos elementos 

fundamentais na inspiración e desenvolvemento deste traballo. 

1. Amianto como elemento químico  

É necesario coñecer que é o amianto, as súas tipoloxías e o seu uso en España, xa que 

así é posible a creación dunha composición de lugar en relación con este elemento.  

1.1. Concepto  

Antes de comezar a estudalo en profundidade, é necesario ter presente a súa 

etimoloxía. O termo amianto deriva do latín amiantus, o cal provén do grego ἀμίαντος, 

definido como “sen mancha”, segundo o Dicionario da Real Academia Española. Esta 

pulcritude que predicaban do amianto gregos e romanos foi ilustrada por testemuños 

como o do médico e farmacéutico Dioscórides (século I, autor da obra De Materia 

Médica ), onde describía uns panos que lle eran entregados aos espectadores no teatro, 

os cales se reutilizaban para os seguintes que alí acudisen porque eran de amianto, o 

que permitía tras o seu uso limpalos e branquealos con lume, créndose que é este autor 

quen o bautiza co nome de amianto1).  

A finais do século XIII, o amianto é definido como “pedra” por Marco Polo e no século  

XVI, Agrícola incorpora unha descrición minuciosa das diferentes variedades de  

asbestos e os lugares onde era posible a súa extracción; pero foi nos séculos  XVII e  

XVIII cando se incrementa o interese científico sobre este material, cuxos usos e 

emprego na industria de todo tipo aumentan ata 1820, cando se deseñan traxes para 

os bombeiros feitos de amianto. É en 1828 cando se recolle a patente sobre o seu uso 

como illante en máquinas de vapor, sendo case crucial desde a década dos 60, pero 

non foi ata o século XX cando se produciu unha “extraordinaria diversificación de los 

 
1  Dioscórides. De materia médica, páx. 480.  
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usos do asbesto”, sendo o ano 1973 cando o consumo en EE. UU. Chegou ao millón de 

toneladas ao ano2.  

Outra das múltiples definicións que se poden ofrecer é a relativa a “unha serie de 

minerais  metamórficos  fibrosos, constituídos por  silicatos de ferro, aluminio,  magnesio 

e calcio3. Debido ás súas propiedades, era utilizado en diversos procesos produtivos, 

polo que o primeiro afectado directo polo devandito material foi o traballador ou 

traballadora que o manipula, sendo esta poboación os primeiros en contraer as ERA 

(enfermidades relacionadas co amianto); pero desde os anos 60 do século  XX 

comezouse a ver que podería haber máis afectados que os laborais, como ocorría celas 

veciñanzas próximas a focos contaminantes (fábricas ou empresas onde se empregase 

amianto4).  

O perigo que posúe este material é que as fibras que o compoñen poden pasar á 

atmosfera, dispersándose, utilizando o aire como vehículo ata lugares moi afastados 

respecto do foco de contaminación. O máis correcto tecnicamente é estudar o grao de  

friabilidade do amianto, o que quere dicir que se considera  friable cando as fibras non 

están mesturadas con outros materiais e se  disgregan con facilidade (é dicir, un amianto 

“puro”); mentres que é non  friable cando as fibras están ancoradas a outros materiais 

como celas ou resinas sen que se poida  disgregar con facilidade (sendo menos puro). 

Dentro deste último tipo atópase o fibrocemento, unha mestura de amianto, auga e 

cemento, moi empregado na construción en elementos de todo tipo, desde placas 

onduladas (coñecidas como uralitas) a depósitos de auga ou pinturas, entre outros.  

Estamos a falar moito da dispersión das fibras, pero que tamaño ten unha fibra de 

amianto? Na normativa vixente defínese como “aquela partícula cuxa lonxitude supere 

as 5 micras, o seu diámetro sexa inferior a 3 micras e a relación lonxitude-diámetro, 

superior a 3”. Debido a este reducido tamaño, a principal vía de penetración do amianto 

 
2  Regueiro e González Barros, M. (Noviembre de 2008). o amianto: mineralogía do riesgo. UCM. 
DEMOLICIÓN & RECICLAJE (43), páxs. 4 e 5.  

3 UGT. Secretaría de Seguridad e Salud laboral e Medio ambiente. (2019). Manual ayuda para los 
delegados/as frente a los riesgos del amianto, páx. 11.  

4 Tarrés, J. et al. (Septiembre de 2009). Enfermedad por amianto en una población próxima a una fábrica 
de fibrocemento. Archivos de Bronconeumología, 45(9), páx. 430.  
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no organismo é a vía respiratoria, provocando danos en partes do sistema respiratorio 

como os alvéolos ou os bronquios5.  

Cal é o principal problema do amianto? Que é aparentemente perfecto, pero mortal. Non 

é  desagradable, non é visible, e as patoloxías que causa teñen un período de latencia 

moi longo, o que o fai moi perigoso e dificulta o establecemento de “os nexos de 

causalidade”6.  

1.2. Historia  

A ausencia de preocupación polo amianto foi moi ben resumida polo profesor Alfredo  

Menéndez-Nlavarro, o cal di que “a atención  historiográfica aos riscos do amianto en 

España foi case inexistente, o que contribuíu a consolidar a idea dunha ausencia de 

preocupación por este problema no noso país ata a década dos 80”.  

Xa no ano 1935, a Oficina Técnica de Construción de Escelas do Goberno da II 

República desconfiaba da “idoneidade do uso de placas de fibrocemento na cuberta de 

edificios escolares, polo que prohibiu a súa utilización”, o cal non foi aprobado por 

queixas dos fabricantes de fibrocemento7.  

A primeira enfermidade detectada en España en relación co amianto data do ano 1944, 

peles médicos Ledo-Arteche de Bilbao, padecida por un traballador dedicado ao  

trenzado de fibra de amianto. O primeiro caso de  asbestose produciuse en 1952 aínda 

que en 1950 detectouse un  mesotelioma a un traballador do sector naval, pero este 

diagnóstico de 1952 non se relacionou celas tarefas de illamento, aínda que traballaba 

como  empaquetador de amianto, morrendo seis meses despois deste diagnóstico.  

En 1963, nun Congreso Internacional de Medicamento do Traballo, presentáronse 

informes sobre a “relación causal entre a exposición ao amianto e o desenvolvemento 

do  mesotelioma  pleural  maligno”, e en 1965 a  International  Union  Against  Cancer 

nunha reunión celebrada en Nova York “confirmaba o potencial  carcinogénico do 

amianto así como a insuficiencia das medidas de protección baseadas na redución dos 

 
5 UGT. Secretaría de Seguridad e Salud laboral e Medio Ambiente. (2019). Guía para la protección de las 
víctimas do Amianto, páxs. 16 e 17.  

6 Cárcoba, Á.; Báez, F.; Puche, P. (Octubre de 2011). o amianto en España: estado da cuestión, páx. 2.  

7 UGT. Secretaría de Seguridad e Salud laboral e Medio Ambiente. Guía…, op. cit., páx. 32.  
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niveis de exposición”, porque segue tendo efectos prexudiciais aínda que se diminúa o 

tempo de exposición, debido á propia natureza do material.  

Tamén se falou en 1972 nunha reunión celebrada en Lyon da  International  Agency  for  

Research  on  Cancer sobre a “maior probabilidade de desenvolver  carcinoma  

bronquial entre os traballadores expostos laboralmente ao amianto, que fosen 

fumadores”. Co paso dos anos, a escusa do tabaco para evitar o pagamento de 

cuantiosas indemnizacións cobrou moito protagonismo, malia que hai patoloxías que 

tan só as causa o amianto, como é o caso do  mesotelioma  pleural.  

En 1968 o Fondo  Compensador do Seguro de Accidentes de traballo e Enfermidades 

Profesionais recoñece xa 11 casos de enfermos por  asbestose, 9 dos 11 en Biscaia; e 

en 1973 xa ascenderan a 42 os pensionistas por asbestose8.  

1.3. Tipoloxías 

O amianto ou  asbestos fai referencia a “unha serie de minerais  metamórficos  fibrosos, 

constituídos por  silicatos de, entre outros, ferro, aluminio,  magnesio e calcio”. As súas 

diversas formas agrúpanse en dúas clases:  serpentinas (recristalización de rocas) e  

anfíboles (agregacións irregulares en rocas metamórficas)9.  

Dentro das  serpentinas atópase o  crisolito (amianto branco), e dentro dos  anfíboles, a  

crocidolita (amianto azul),  amosita (amianto marrón),  antofilita,  actinolita e  tremolita. 

Todas estas variedades foron cal ificadas pola  CIIC (Centro Internacional de 

Investigacións sobre o Cancro) dentro do grupo de substancias  canceríxenas clase 1, 

xa que se concluíu que todas provocan cancro no ser humano10.  

1.4. Zonas de maior uso en España  

Entón, por que se usou tanto no noso país como nos de ao redor este material, se era 

tan prexudicial? Porque ten catro calidades únicas: é un “illante magnífico, ignífugo sen 

par, fácil de manipular, e barato de fabricar e distribuír”11. Debido a isto, coñécese como 

 
8 UGT. Secretaría de Seguridad y Salud laboral y Medio Ambiente. Guía…, op. cit., páxs. 33 e 34.  

9 UGT. Secretaría de Seguridad y Salud laboral y Medio Ambiente. Guía…, op. cit., páxs. 14 e 15.  

10 UGT. Secretaría de Seguridad y Salud laboral y Medio Ambiente. Guía…, op. cit., páx. 16. 

11Azagra Malo, A. e Gili Saldaña, M. (Mayo de 2005). Guía InDret de jurisprudencia sobre responsabilidad 
civil por daños del amianto. Revista para el análisis del derecho (277), páx. 3.   
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o material dos 3000 usos, xa que servía para unha infinidade de procesos, tal e como 

cita Rober Amado no seu libro Peregrinos do amianto.  

Estímase que, en toda España, entre 1900 e o ano 2000 importáronse “case 2,6 millóns 

de toneladas métricas”.12 Por mor disto, é preciso distinguir o seu uso nas diferentes 

industrias, xa que foi utilizado tanto nas industrias primarias, (fabricantes de 

fibrocemento), debido a que o amianto era o compoñente principal dos seus produtos; 

como en secundarias e consumidoras (industrias de construción, reparación de trens, 

industria téxtil, entre outras)13.  

O uso do amianto podemos dicir que foi intensivo en España entre 1960 e 1984, pero o 

seu pico máximo de uso sitúase en 1973, polo que ata aproximadamente a segunda 

década do século XXI estaremos a observar os efectos do devandito material nas 

vítimas do amianto. 

Por exemplo, a fábrica de  Cerdanyola de fibrocemento foi a primeira de toda España, 

instalándose nas proximidades de Barcelona en 1907, e pechando en 1997. 90 anos de 

contaminación14. 90 anos de partículas de amianto sostidas no aire que respiraban 

tamén mulleres e nenos que vivían nas inmediacións. 90 anos de amianto nas súas 

casas, nas súas vidas e nos seus corpos.  

Entre os anos 1947 e 1985, o seu uso predilecto foi na construción, actividades onde as 

mulleres apenas representaban un 1%, pero non só debemos pensar na construción 

como albaneis ou profesionais similares onde non nos imaxinamos ás mulleres para 

mediados do século  XX, porque tamén era usado en produtos prefabricados en forma 

de placas, cartóns ou baldosas, en confección de mantas illantes ou produtos 

ornamentais como xardineiras. Se vemos a cantidade de mulleres que si traballaron na 

industria manufactureira, no comercio ou noutros servizos, podemos empezar a 

entender como tamén elas estaban afectadas e non só no ámbito doméstico ou 

ambiental. Un elemento relevante é que dentro do grupo de industrias manufactureiras 

 
12 UGT. Secretaría de Seguridad y Salud laboral y Medio ambiente. Manual…, op.cit., páx. 16.  

13 Azagra Malo, A. e Gili Saldaña, M. Guía…, op.cit., páx. 4.   

14 Tarrés, J. et al. Enfermedad…, op.cit., páx. 430.  
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está a industria téxtil, a cal empregaba a numerosas mulleres nesa época; tese 

reforzada polo exposto no traballo de Carolina Martín 15.  

Non só de toda España, senón de toda Euroupa, crese que Ferrol é a cidade coa taxa 

máis alta de mesoteliomas. Calcúlase (con datos de 2011) que hai uns 360016 

traballadores afectados por este material, pero non só oes, senón moitas das súas 

mulleres, xa que na sociedade española dos anos 60 ou 70 as encargadas das tarefas 

do fogar era predominantemente as mulleres, logo que co paso do tempo foise 

mellorando (malia que hai datos pouco esperanzadores acerca disto)/disto).  

Na súa recompilación bibliográfica, Francisco Báez fai un repaso pola xeografía 

española, sendo un dos sitios máis afectados Euskadi. No devandito traballo,  Báez cita 

o caso de María Luisa Sarriegui, quen faleceu dun “cancro de  pleura debido á súa 

exposición laboral ao amianto” por traballar con apenas 18 anos na fábrica de  Toschi-

Ibérica de Altza. Ademais, dicían que había unha “constante presenza dun po 

esbrancuxado que o cubría todo, facía que as noites calorosas de verán fosen 

insoportables debido ao ruído e a calor asfixiante ao non poder abrir as xanelas”17.  

Algo similar viviuse en Fibrocementos Castela, S.A. (Guadalaxara), na cal o ambiente 

de traballo era definido de maneiras como esta: “entrar á fábrica era traspasar unha 

nube de po. Ninguén nos deu nunca nin unha careta. Comiamos sobre o po e 

levabámonolo pegado á pel ou a roupa”, envelenando así “por centos de operarios”; 

ademais do perigo que iso representaba para as súas familias18.  

Tamén falaban de logo así en Toledo, na fábrica Ibertubo, indicando que “os propietarios 

da contorna apuntan que Ibertubo verteu amianto principalmente en tres lugares do 

antigo predio, antes de que oes o comprasen. Foi en menor medida na zona do arroio 

de  Ramabujas, que hoxe é onde a presenza de fibrocemento é máis alta, e que sería 

responsabilidade da Confederación Hidrográfica do Tajo”19: é dicir, contaminación 

ambiental. Carmen Bacharel dicía no seu artigo O “matadoiro” do amianto en Toledo 

 
15 Martín López, C. (2, 3 e 4 de junio de 2000). La mujer en el mercado de trabajo. Comunicaciones XIV 
Reunión. Anales de economía aplicada. Asepelt España, páx. 4.   

16 Ferrol ten a tasa más alta de mesotelioma de Europa. (05 de marzo de 2011). El Correo Gallego.  

17 Báez Baquet, F. Amianto: “una conspiración de silencio”, páx. 105.  

18 Báez Baquet, F. Amianto…, op.cit., páx. 106.   

19 Báez Baquet, F. Amianto…, op.cit., páx. 107.  
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que os traballadores explicaban que “non tiñamos máscaras e o mono levábamo a lavar 

á miña casa e para a súa vergoña, facíannos revisións anuais nun camión que viña. Á 

semana dicíannos: estades todos listos e todos fenomenal”, o cal era mentira con toda 

seguridade. Con isto, o que facían era cubrirse as costas e negarlles o seu dereito 

fundamental a saber o seu estado de saúde.  

Non podo resistirme a “varrer para casa”, e contar usando como base o libro de  Rober 

Amado “Peregrinos do amianto”20: a historia de como o amianto afecta e afectou a 

Ferrol, e afectará. Nel, pode verse o problema do amianto con ollos de xornalismo, loita 

e actualidade. Sostense que se permitiu durante tantos anos porque as grandes 

sinaturas de amianto e medios de comunicación de gran renome tiñan accionistas en 

común. En 2001, a Rafael Pillado, sindicalista ferrolán, pregúntaselle na voz de Galicia 

pola cantidade de afectados que pode haber en Ferrol, debido a que a súa fonte principal 

de subsistencia son os estaleiros. Di que exactamente o número descoñéceo, pero que 

poden ser entre 1500 ou 2000 afectados (quizais ata quedandose curtos), e non só quen 

o manipulaba, senón tamén aqueles próximos a oes (por exemplo, as súas mulleres). É 

dicir, que se ve como un problema que parecía duns poucos xa implica a numerosas 

perselas: “Centos. Miles. Quizais ata as súas familias”. De feito, cando a maioría dos 

afectados son conscientes, xa é demasiado tarde, porque xa posúen o amianto no seu 

corpo.  

Mulleres da comarca ferrolá, como era o caso de Sofía, definían o que viu en canto 

xogaba cando tan só era nena, xa que saían “do estaleiro nubes de fume brillantes, que 

flotaban amodo, descompensadas do ritmo do vento. A mesma brétema opaca e 

brillante desprendíase cando, anos despois, casada e con fillos, sacudía o mergullador 

de traballo do seu marido no ático da súa casa”. Podería ser Sofía unha destas mulleres 

que se estudará no apartado de vítimas? Quizais nunca chegue a sabelo.  

Ademais, descríbense os ambientes de traballo de xeito que asustan tan só sendo lector 

ou lectora: “cando velaban, o traballo ía por horas. Ao rematar, quedaban aí ata a 

quenda seguinte. Entón tiñan que matar o tempo xogando as partidas de cartas, lendo, 

escoitando a radio ou contándose  batallitas. Pero tamén durmían. Oficialmente ninguén 

o fixo. Pero durmían. Buscaban algún recuncho onde botarse. Moitos atoparon as 

mantas de amianto  soportables e ata cómodas. Ademais, aguantaban a calor moi ben. 

Así que se tapaban con elas.” 

 
20 AMADO, R. (2015). Peregrinos do amianto.  
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Suma e segue nesta longa lista de atentados ambientais e contra os dereitos dos 

traballadores que levaron a cabo as empresas que utilizaban o amianto, nos cales 

ignoraron totalmente a seguridade e saúde tanto does como a das súas familias e 

veciños das empresas. Que se tiña que facer e non se fixo? Prevención. 

2. Normativa de prevención de riscos 

Neste apartado, levará a cabo o estudo dos antecedentes normativos que tiveron as leis 

relativas á protección da seguridade e saúde dos traballadores ata chegar á actual Lei 

de Prevención de Riscos e Real Decreto de 2006 sobre traballos con amianto, 

analizándoo en profundidade, para máis tarde mencionar a normativa técnica existente 

neste ámbito.   

2.1. Antecedentes  

O que ocorreu coa normativa e a regulación sobre o uso do amianto foi o seguinte. En 

primeiro lugar, implementouse a protección daqueles traballadores expostos no ámbito 

laboral, e logo completouse esta con a limitación e posterior eliminación do seu uso e 

comercialización. Isto sería unha aberración se temos en conta a actual Lei de 

Prevención de Riscos laborais, que no seu artigo 15 recolle os principios básicos da 

prevención de riscos, baseados inicialmente na eliminación do foco de perigo onde se 

orixina a contaminación e, no caso de que non sexa posible, protexerase con todos os 

medios necesarios ao persoal que deba traballar en contacto con este material.  

Para non dilatar demasiado a parte sobre a historia da normativa, abordaranse só 

disposicións do século  XX. É moi relevante o ano 1940, xa que foi no que se aprobou 

o Regulamento de Seguridade e Hixiene no Traballo, que recoñece que será necesario 

o mantemento dun grao de pureza no aire dos locais de traballo que “non resulte nocivo 

á saúde persoal”, polo que se debe eliminar toda actividade que produza po e deberán 

colocarse campás  aspiradoras en caso de ser preciso21.  

En 1957 aprobouse mediante un Decreto do 26 de xullo a prohibición de que os homes 

menores de 18 anos e as mulleres menores de 21 puidesen traballar con amianto. Este 

é un exemplo de  paternalismo estatal, no cal se aumenta a maioría de idade da muller 

 
21 Azagra Malo, A. e Gili Saldaña, M. Guía…, op.cit., páx. 11.  
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mentres que non se fai iso coa do home. Casualidade? Erro do lexislador? Non o creo, 

senón que se empregaba a discriminación como unha solución.  

En 1961 estableceuse unha concentración máxima de amianto nos lugares de traballo, 

concretamente en 175 millóns de partículas por metro cúbico de aire. Coa Directiva 

84/477/CEE, trasposta en España mediante a Orde do Ministerio de Traballo e 

Seguridade Social  do 31 de outubro de 1981 e a Orde do 7 de xaneiro de 198722; a cal 

foi modificada pola Directiva 91/382.23 

En 1971 mediante a Orde do 9 de marzo aprobouse a Ordenanza Xeral de Seguridade 

e Hixiene no Traballo, a cal estableceu como obrigación do empresario “adoptar cantas 

medidas fosen necesarias en orde á máis perfecta organización e plena eficacia da 

debida prevención dos riscos que poidan afectar a vida, integridade e saúde dos 

traballadores ao servizo da empresa”. En concreto, establecéronse entre outros, 

obrigacións como que en locais nos que fose habitual a produción de po, a limpeza 

efectuásese por medios húmidos, sendo necesaria a instalación dun sistema de 

ventilación xeral, eficaz, natural ou artificial, que renove o aire destes locais 

constantemente, entre outras medidas.24  

En 1982 promulgouse a Orde do 21 de xullo de 1982, sobre as condicións en que deben 

realizarse os traballos en que se manipula o amianto, establecendo os distintos 

conceptos e requirimentos relativos á manipulación de amianto, e que serán obxecto 

dun desenvolvemento máis amplo na Resolución da Dirección Xeral de Traballo. Malia 

considerar ao amianto como un elemento perigoso polo seu carácter canceríxeno, aínda 

se permite a súa utilización das distintas variedades, recomendandose evitar sempre 

que se poida a  crocidolita, aínda que si se prohibe o seu uso en forma de aerosol. 

Establécense as dimensións das fibras: 5  micras de lonxitude, cun diámetro inferior a 3  

micras, e relación lonxitude/diámetro superior a 3. Ademais, fixouse a CPP 

(concentración media permisible) e a concentración máxima para os postos de traballo 

en 2 e 10 fibras por centímetro cúbico 25. 

 
22 UGT. Secretaría de Seguridad y Salud laboral y Medio Ambiente. Guía…, op.cit., páx. 36.   

23 González Gómez, M.F. (Abril-Xuño de 2011). Actividades feminizadas e o amianto: los hallazgos 
“casuales”. Medicina y Seguridad del trabajo, 57(233), páx. 110.  

24 UGT. Secretaría de Seguridad y Salud laboral y Medio Ambiente. Guía…, op.cit., páx. 69.   

25 UGT. Secretaría de Seguridad y Salud laboral y Medio Ambiente. Guía…, op.cit., páx. 70.    
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Neste mesmo ano, apróbase a Orde sobre condicións en que deben realizarse os 

traballos nos que se manipula o amianto mediante a Resolución da Dirección Xeral de 

Traballo do 30 de setembro de 1982. Esta Orde é de vital relevancia na evolución 

histórica da normativa do amianto, polo que require especial atención.  

No seu ámbito de aplicación, alén das tradicionais actividades, engádense a extracción 

e carrexo de amianto, ou a fabricación de filtros “floats”, entre outras. Sobre as 

variedades do amianto, lémbrase que é necesario a realización dun control ambiental 

xornal dos postos de traballo, realizados estes mediante unha toma de mostras e 

reconto de fibras, recollendo todo isto nun libro rexistro, ao cal deben ter acceso os 

traballadores.  

Sobre a vixilancia da saúde, establece obrigatoriamente que todos aqueles membros 

dos persoais das empresas que manipulan amianto deberán someterse a controis 

médicos preventivos, sendo estes tanto previos á ocupación (recoller os antecedentes 

médicos, análises e estudos  radiolóxicos), xornais (un por semestre) e post 

ocupacionais (tras o cesamento dun traballador con antecedentes de exposición a fibras 

de amianto) realizados estes unha vez ao ano e, en caso de detectar logo grave, 

remitiráselles a un servizo especializado. Sobre as mulleres, neste punto tamén 

podemos apreciar unha discriminación, xa que non estaban sometidas a controis 

médicos porque elas non existían para as empresas, cando, ao final, eran parte da súa 

man de obra por asumir a obrigación de limpeza da roupa de traballo dos seus maridos.  

Sobre as medidas de prevención técnica, serán estas tanto xerais (optando peles 

métodos húmidos e o confinamento do lugar de traballo), como específicas (captación 

e ventilación do po, así como manipulación, transporte, descarga e almacenamento do 

amianto, concretamente a limpeza de locais e máquinas, e a eliminación de residuos). 

Sobre a protección persoal dos traballadores, dise que será de “utilización obrigatoria”, 

sen prexuízo das medidas colectivas existentes. Sobre a roupa de traballo, esta debe 

ser adecuada, illarse da empregada fóra da empresa e non levar aos domicilios (algo 

que por moito que estivese recollido na lei non se cumpría, por iso é polo que haxa un 

gran número de mulleres afectadas por lavar os mergulladores e demais equipos de 

traballo), polo que era obrigatorio poñer ao dispor dos traballadores dúas zonas 

diferenciadas nos vestiarios (unha limpa e outra contaminada por entrar con roupa con 

restos de amianto) estando entre as dúas as duchas. Sobre a sinalización, nesta 

Ordeanza indícanse as lendas que deben estar presentes, así como a localización 

destas.  
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Ademais, recóllese a obrigación de información dos empresarios aos traballadores 

sobre os riscos dos traballos con amianto e sobre as medidas que deben ser tomadas. 

Ademais, recalcan a idea do perigo de fumar no traballo ou en zonas próximas ao 

amianto, xa que ten un efecto  sinérxico de posuír amianto no teu  organismo26. Como 

podemos ver, esta Ordenanza do 82 recolle a esencia do que anos máis tarde será a 

actual Lei de Prevención de Riscos laborais.  

En 1983, mediante o Real Decreto 1351/1983, do 27 de abril, prohibíronse determinados 

usos do amianto, en todas as súas formas ou preparacións dentro da industria 

alimenticia; mentres que en 1984 o 31 de outubro o Ministerio de Traballo e Asuntos 

Sociais emitiu unha Orde pola que se aprobou o Regulamento sobre traballos con risco 

por amianto, o cal actualizou a Orde de xullo de 198227. Neste mesmo ano aprobouse a 

Directiva da CEE do 19 de setembro de 1983, a cal se ve trasposta tanto na estrutura 

como nalgúns aspectos e novidades do Regulamento de 1984. Por exemplo, inclúese a 

obrigación de que todas as empresas dentro do ámbito de aplicación do Regulamento 

teñen que inscribirse no  RERA (Rexistro de Empresas con Risco por Amianto). Tamén 

se fala sobre os límites de exposición e as prohibicións, establecéndose unha  CPP  

permisible de 1 fibra por centímetro cúbico independentemente do tipo de amianto do 

que se tratase, salvo da  crocidolita, a cal se prohibe de maneira indirecta (permítese o 

seu uso, pero con autorización expresa da Dirección Xeral de Traballo e na mínima 

proporción posible); alén de non permitir a utilización do amianto por medio de 

proxección.  

Hai un cambio terminolóxico importante, xa que se introduce o termo propio da 

lexislación comunitaria “avaliación e control do ambiente de traballo”, como obrigación 

dos empresarios para levar a cabo un estudo inicial e de forma periódica posteriormente 

durante os 6 meses seguintes á entrada en vigor de dita normativa, tomando mostras 

da exposición do traballador e posterior determinación de concentracións e avaliación 

de resultados. Entre outras medidas, tamén se reitera a prohibición de levar ao domicilio 

do traballador a roupa contaminada durante as horas de traballo28.  

En 1986, mediante a Orde do 31 de marzo, o seu artigo uno modifica o artigo 13 do 

Regulamento de traballos con risco de amianto, levando como obxectivo “reforzar os 

 
26 UGT. Secretaría de Seguridad y Salud laboral y Medio Ambiente. Guía…, op.cit., páxs. 70 a 72.   

27 Ibidem   

28 UGT. Secretaría de Seguridad y Salud laboral y Medio Ambiente. Guía…, op.cit., páxs. 73 e 74.  
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recoñecementos previos e post ocupacionais”, sendo estes últimos realizados “de 

maneira específica e periodicamente con clongo á Seguridade Social ”, é dicir, por 

especialistas en Pneumoloxía.  

De 1987 data a Orde do 7 de xaneiro, por virtude da cal se establecen normas 

complementarias co remate de  traspoñer de maneira adecuada a Directiva do Consello 

das Comunidades Europeas do 19 de setembro de 1983, en relación cos puntos 

seguintes: adopción de medidas especiais en relación cos traballos de demolición de 

construcións que conteñan amianto, ou a retirada de amianto de materiais que o 

conteñan; a elaboración e presentación ante a autoridade dun plan de traballo; entre 

outras. Deste ano tamén data a orde do 22 de decembro de 1987, a cal aproba o Libro-

Rexistro de datos do Regulamento29.  

En 1989 prohibiuse a  crocidolita e os produtos que a contivesen, ano no que se emitiu 

o Real Decreto 1406/1989 (cuxa incidencia foi relevante aspectos como a etiquetaxe de 

produtos que conteñan amianto); ampliándose en 1993 a lista de limitacións de uso das 

variedades de amianto distintas á  crocidolita en oito supostos30. Entre os anos 1984 e 

1993, diminuíron os limiares de exposición permitidos e prohibiuse a utilización de  

crocidolita ou amianto  azul31, conseguido isto pola Orde do 26 de xullo de 1993.  

Tras elas, chegaron as dúas disposicións máis relevantes en materia de Prevención de 

Riscos laborais. Segundo o criterio do Profesor Joaquín Vidal, se tivésemos que colocar 

nunha pirámide similar á kelseniana as normas centrais desta materia, no chanzo 

superior estaría a Lei 31/1995, do 8 de novembro, de Prevención de Riscos laborais, a 

cal pasa a constituír o marco normativo básico en materia de Seguridade e Saúde no 

traballo; estando xusto no chanzo inferior o Real Decreto 39/1997, do 17 de xaneiro, 

polo cal se aproba o Regulamento dos Servizos de Prevención.  

O ano 1997 ademais trouxo consigo dous Reais Decretos relevantes nesta materia: o 

665/1997 sobre a protección dos traballadores expostos a axentes canceríxenos 

durante o  traballo32; e o 773/1997, o cal recollía as disposicións mínimas de seguridade 

 
29 UGT. Secretaría de Seguridad y Salud laboral y Medio Ambiente. Guía…, op.cit., páx. 76.  

30 Azagra Malo, A. y Gili Saldaña, M. (Mayo de 2005). Guía…, op.cit., páx. 15.   

31 Azagra Malo, A. y Gili Saldaña, M. (Mayo de 2005). Guía…, op.cit., páx. 13.   

32 Este será modificado por el RD 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el RD 665/1997.  
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e saúde para a utilización dos EPI (equipos de protección individual) peles 

traballadores33.  

Introdúcese coa Directiva 1999/77/ EC unha hipotética prohibición do uso do amianto, 

pero non se trataba dunha imposición total e absoluta, porque había a posibilidade de 

solicitar e ser admitidas autorizacións temporais para o uso de materiais con amianto, 

ata que se atopasen produtos que servisen como substitutivos menos perigosos34. 

Concretamente, estableceuse que se podía usar o crisotilo para os  diafragmas de 

instalacións de electrólises e para produtos xa instalados que contivesen estas fibras 35. 

Non foi ata o 2001 coa orde Ministerial da Presidencia do 7 de decembro de 2001 cando 

se produciu a prohibición absoluta da comercialización e utilización de fibras de calquera 

variedade de amianto e de todos aqueles produtos que a contivesen. Isto produciuse 

debido á necesidade de  traspoñer a Directiva 1999/77/CE. En leste mesmo ano, entrou 

en vigor o Real Decreto 1481/2001 sobre a eliminación de residuos mediante depósitos 

en vertedoiro36. Nesta Orde de 2001 inclúese o concepto de vida útil do amianto, o cal 

é un concepto xurídico indeterminado que adoita definirse facendo referencia a dous 

elementos: segundo o Parlamento europeo en marzo de 2013 comunicou que os 

materiais de amianto “posúen habitualmente un ciclo de vida entre 30 e 50 anos”, e o  

INSHT dicindo que a vida útil do fibrocemento sitúase “ao redor de 30-35 anos”. Polo 

tanto, se temos en conta que foi utilizado ata os anos 90, aínda queda moito amianto 

por afectar a traballadoras e traballadores37; e foi coa a Directiva 2003/18/CE cando se 

modificou a 83/477/CEE38.  

Actualmente, o VLA-ED (valor límite ambiental de exposición diaria) é de 0,1 fibras por 

centímetro cúbico medidas como unha media ponderada para un período de 8 horas, 

tal e como recolle o RD de 2006 que regula esta materia.   

 
33 UGT. Secretaría de Seguridad y Salud laboral y Medio Ambiente. Guía…, op.cit., páxs. 77 e 78.  

34 UGT. Secretaría de Seguridad y Salud laboral y Medio Ambiente. Guía…, op.cit., páx. 26.   

35 Azagra Malo, A. y Gili Saldaña, M. (Mayo de 2005). Guía…, op.cit., páx. 7.  

36 UGT. Secretaría de Seguridad y Salud laboral y Medio Ambiente. Guía…, op.cit., páx. 79.   

37 UGT. Secretaría de Seguridad y Salud laboral y Medio Ambiente. Guía…, op.cit., páx. 30.   

38 González Gómez, M.F. Actividades…, op.cit., páx. 110.  
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2.2. Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, polo que se establecnas disposicións 

mínimas de seguridade e saúde aplicables aos traballadores con risco de exposición ao 

amianto  

É importante ter en conta que houbo unha serie de Ordes Ministeriais e Decretos 

relevantes para esta regulación ao longo do século XX das enfermidades profesionais 

causadas por o amianto.  

A Orde de 7 de marzo de 1941 trata sobre a prevención e indemnización da silicoses 

como enfermidade profesional, regulando a obrigatoriedade de levar a cabo 

recoñecementos médicos tanto ao ingresar  na empresa, durante o seu tempo aoí, e 

incluso tras a fin da relación laboral (aínda que e producise por despedimento). O 

Decreto de 10 de xaneiro de 1947 é moi relevante, xa que por primeira vez en España 

se recolle entre as enfermidades profesionais a asbestose, estando relacionada con 

industrias nas que se desprenda polvo de natureza mineral. No Decreto 792/1961 de 13 

de abril fálase tamén de asbestose como enfermidade profesional por “extracción, 

preparación, manipulación do amianto, o sustancias que lo contengan”; ademais de 

insistir de novo na obrigatoriedade de realizar recoñecementos médicos.  

Tras estas, chegamos ao Real Decreto 1995/1978 de 12 de maio, polo que se aproba o 

cadro de enfermidades profesionais no sistema de Seguridade Social . Neste, se 

recoñecen como “derivadas de los traballos expuestos a a inhalación de polvos de 

amianto o carcinoma primitivo de bronquio o pulmón por asbesto y o mesotelioma 

pleural y mesotelioma debidos a a mesmacausa, y se contempla a “asbestosis, asociada 

o no a a tuberculosis pulmonar o ao cancro de pulmón”39. Sobre todo, cítanse traballos 

de extracción de rocas amiantíferas, fabricación de tecidos, aplicación do amianto a 

pistola, o desarmamento de edificios con amianto, entre outros40.  

En realidade, é correcto dicir que o RD de 2006 é un compendio e suma de normativas 

de moi diversa orixe, fronte á dispersión normativa que podemos ver no século XX. Por 

exemplo, bebe de varios convenios da OIT (como poden ser o número 155, entre 

outros), e de varias directivas da Unión Europea. A primeira de todas é a Directiva 

83/477/CEE, do Consello, de 19 de setembro de 1983, trasposta ao noso Ordenamento 

 
39 UGT. Secretaría de Seguridad y Salud laboral y Medio Ambiente. Guía…, op.cit., páx. 96.   

40 Ibidem   
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mediante a Orde de 31 de outubro de 1984; e a Directiva 2003/18/CE, o que facilitou a 

agrupación de todas as normas, xa existentes, pero dispersas41. 

2.2.1. Disposicións xerais  

O obxecto deste Real Decreto atópase no artigo 1, e baséase no establecemento das 

disposicións mínimas de seguridade e saúde para a protección dos traballadores contra 

os riscos derivados da exposición ao amianto durante o traballo, así como a prevención 

de ditos riscos. Ademais, todas as disposición recollidas no Real Decreto 39/1997 

(Regulamento dos Servicios de Prevención) se aplicarán plenamente ao conxunto do 

recollido no RD sobre amianto.  

O termo amianto defínese aos ollos deste RD no artigo 2 como aqueles silicatos fibrosos 

que, conforme coa identificación admitida internacionalmente do rexistro de sustancias 

químicas do CAS (Chemical Abstract Service), son: actinolita, grunerita (amosita), 

antofilita, crisotilo, crocidolita e tremolita.  

Ademais, segundo o seu artigo 3, este texto é aplicable ás “operaciones e actividades” 

onde o traballador está exposto ou é susceptible de estalo a fibras de amianto. 

Concretamente, fai referencia a traballos de demolición, traballos de desmantelamento, 

de retirada de amianto, ou traballos de destrución de residuos con amianto, entre outros; 

mentres que non o será cando se traballe nas actividades curtas e non constantes de 

mantemento cando non se traballe con materiais friable, retirada de materiais no friables 

sen deterioro, encapsulación e sellado de materiais en bo estado con amianto sen que 

implique liberación de fibras, en vixilancia e control do aire, e na toma de mostras para 

detectar a presenza de amianto.  

2.2.2. Obrigas do empresario 

Tras as consideracións iniciais, podemos entrar a analizar o corpo, a esencia do RD, 

composto pelas obrigas do empresario. No seu artigo 4 recóllense os límites de 

exposición e prohibicións, dicindo no seu punto primeiro que é esencial que ningún 

traballador ou traballadora pode estar exposto a unha concentración de amianto no aire 

superior  ao valor límite ambiental de exposición diaria (VLA-ED) de 0,1 fibras por 

centímetro cúbico medidas como unha media #ponderado para un período de oito horas.  

 
41 UGT. Secretaría de Seguridad y Salud laboral y Medio Ambiente. Guía…, op.cit., páx. 79.   
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ademais, tamén se prohiben actividades como a transformación de produtos que 

conteñan amianto engadido deliberadamente.  

O  artigo 5 establece a regulación sobre a avaliación e control  do ambiente de  traballo. 

a avaliación de riscos farase de igual maneira que a recollida no art. 8  LPRL, pero 

engadindo  ademais unha medición da concentración de fibras de amianto no aire  do 

lugar de  traballo e a súa comparación con ou valor límite  do 4.1. Se ou resultado mostra 

que hai concentración de amianto, tras os cambios que sexan necesarios, farase de 

novo a medición,  as cales deberán repetirse de maneira periódica; e sempre tendo en 

conta a información proporcionada peles traballadores e os factores que poidan orixinar 

un incremento das exposicións. Ditas medicións deberán realizarse por persoal experto 

en Hixiene Industrial, ou cal será necesario que conte con máis de trescentas horas de 

formación na devandita disciplina.  

O  artigo 6 recolle  as medidas técnicas xerais de prevención, como a prohibición de 

dispersión das fibras de amianto; a eliminación das fibras de amianto mediante 

captación por sistemas de extracción sen que supoña risco nin para a saúde pública nin 

para ou medio ambiente; a limpeza e  mantemento dos locais e equipos utilizados; e a 

necesidade de que as embalaxes  do amianto sexan pechados, incluíndo etiquetas 

regulamentarias que indiquen que contén amianto.  

O  artigo 7 recolle  as medidas organizativas, entre  as cales destacan que ou empresario 

debe expoñer  ao menor número de traballadores posible  ao amianto, e que non pode 

permitir que realicen horas extras ou traballen por incentivos ambientais perigosos, 

como son os relativos  ao amianto. É  logo evidente, pero convén lembrar que non se 

poderá seguir  na zona afectada se non se toman  as medidas necesarias para a 

protección dos empregados expostos;  ademais de que os lugares onde hai risco de 

amianto deben estar delimitados, non poden ser accesibles a outras persoas alleas á 

empresa, e que está prohibido beber, comer e fumar en  ditos lugares.  

O  artigo 8 fala sobre os EPI das vías respiratorias. Neste precepto, podemos ver un 

exemplo de como unha e outra vez repítense neste  RD os principios  do  art. 15  LPRL, 

xa que se di que, de non ser suficiente a protección colectiva dos traballadores, 

entregaránselles os equipos de protección das vías respiratorias. Aínda que non se 

excede o valor límite, pero si haxa presenza de amianto, ou empresario igualmente 

deberá poñer a disposición  do traballador estes  EPI’ s se así llo piden, sen que poidan 

usarse máis de 4 horas os mesmos equipos.  
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O  artigo 9  fala sobre medidas de hixiene persoal e de protección individual. Entre 

ondas, destacan  as relativas a que os traballadores dispoñan de instalacións sanitarias 

apropiadas; que dispoñan de roupa de protección adecuada entregada por ou 

empresario (a cal será de uso obrigatorio en tempo de  traballo, e debendo ser 

substituída aquela contaminada antes de abandonar ou recinto empresarial); que os 

traballadores teñan zonas diferenciadas para gardar nunha de ondas a roupa de  traballo 

e noutra a roupa da rúa; que haxa un lugar adecuado para  almacenar os equipos de 

protección e así verificar a súa limpeza e funcionamento antes do seu uso, incluíndo  as 

reparacións que fosen necesarias; ou que os traballadores dispoñan de 10 minutos 

antes da comida e  outros 10 antes da finalización  do quenda para ou aseo persoal, os 

cales computarán dentro da súa xornada de  traballo. No seu punto segundo, inclúese 

unha prohibición que xa ven de lonxe42, a cal recolle que é ou empresario ou único 

responsable e encargado  do “lavado e  descontaminación da roupa de  traballo, 

quedando prohibido que os traballadores leven dita roupa ao seu domicilio para tal 

remate”. Podemos ver como non se cumpriu, sendo esta a principal causa do elevado 

número de mulleres entre as vítimas directas. 

O  artigo 10 fala sobre as disposición específicas para determinadas actividades  nas 

que se prevé pódese exceder ou valor límite  do  art. 443, polo que deberán utilizarse  as  

seguintes medidas para a protección dos traballadores: entrega de  EPI’ s, instalación 

de paneis de advertencia que indiquen que é posible que se exceda este límite, ou 

supervisión dunha persoa cos coñecementos e a cal ificación necesaria para iso, entre 

outras. É moi relevante que antes  do inicio das obras, os empresarios identifiquen os  

materiais con amianto.  

O  artigo 11 fala sobre os plans de  traballo, os cales deberán ser  elaborados peles 

empresarios antes  do comezo de cada  traballo con risco a estar expostos  ao amianto, 

debendo especificar, entre  outros, a descrición  do  traballo a realizar, ou tipo de material 

para ver se é  friable ou non, a localización de lugar no que se efectuarán os traballos, 

os procedementos para levar a cabo, ou  as medidas adoptadas para evitar a exposición 

doutras persoas  nas proximidades  do lugar de traballo.  

 
42 Na Orde de 21 de xullo de 1982 recóllese a obriga do empresario do lavado da roupa de traballo.  

43 Recordemos que é de 0,1 fibras por centímetro cúbico medidas como unha media ponderada no tempo 
para un período de 8 horas.  
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O  artigo 12 fala sobre a tramitación dos plans de  traballo, sobre a cal considero que 

non é obxecto deste  traballo profundar en onda.  

O  artigo 13, con todo, é de vital aplicación a este suposto, xa que aborda a formación 

dos traballadores. No seu apartado un, dise que deberá garantirse unha formación 

apropiada para todos os traballadores sen custo algún para eles, que será impartida 

antes  do inicio das actividades, ou se se producen cambios de funcións ou de 

tecnoloxías, e sempre se repetirá cada certo tempo. O contido centrarase en aspectos 

como  as propiedades  do amianto, os tipos de produtos que o conteñen,  as prácticas  

profesionais seguras, ou a eliminación de residuos, entre  outros. Este precepto necesita 

ser interpretado  ao fío  do  artigo 19  LPRL.  

O  artigo 14 fala sobre a información aos traballadores, sendo necesario que posúan a 

suficiente información sobre os riscos potenciais da exposición a po de amianto,  as 

disposición contidas no presente Real Decreto, ou os perigos especialmente graves  do 

hábito de fumar, entre outras. Xunto con estas, ou empresario tamén comunicará  ao 

traballador os resultados das avaliacións e controis  do ambiente de  traballo, xunto cos 

resultados non nominativos da vixilancia sanitaria específica fronte  ao risco por amianto.  

ademais, comunicaránselle os resultados individuais do seu posto e os seus datos de 

vixilancia sanitaria, tendo ou traballador dereito a obter os datos relativos á súa propia 

persoa en relación con este material;  artigo que necesita ser interpretado ao fío do  

artigo 18.1  LPRL.  

O  artigo 15 fala sobre a consulta e participación dos traballadores, sendo interpretado 

xunto con ou  artigo 18.2  LPRL.  

O  artigo 16 fala sobre a vixilancia da saúde dos traballadores. Neste precepto, lémbrase 

unha vez máis que é unha obrigación  do empresario garantir a vixilancia da saúde dos 

traballadores, sendo esta realizada de maneira adecuada e específica, tal e como 

establece ou  artigo 37.3  RD 39/1997. Esta vixilancia realizarase antes  do inicio dos  

traballos con ou remate de determinar a aptitude específica para  traballos con risco por 

amianto, e periodicamente, con ou remate de coñecer se lle afectou ou amianto en caso 

de traballar nun ambiente que poida estar contaminado. No caso de que un traballador 

en cuxo historial figure a súa exposición  ao amianto, remitiráselle a un centro de 

atención especializada. No último punto deste artigo ponse de relevancia que é 

necesario que todo traballador que teña antecedentes de exposición  ao amianto 

continúe sometido a control médico preventivo mesmo durante a súa xubilación 

mediante recoñecementos periódicos mediante ou sistema de Seguridade Social , 



24 
 

concretamente en servizos de pneumoloxía. Isto débese a que estas enfermidades 

teñen un gran período de latencia, polo que poden tardar entre 10 e mesmo 40 ou 50 

anos en manifestarse e pode ser que este traballador xa non estea a traballar nesa 

empresa por múltiples motivos, o que non pode significar un abandono a estes 

traballadores. 

2.2.3. Disposicións varias  

O  artigo 17 fala sobre a obrigación de inscrición no RERA, rexistro non cal teñen que 

inscribirse todas aquelas empresas que estean dentro  do ámbito deste  RD; o cal se 

demostrou que non tivo moito éxito. ou xornalista  Rober Amado afirma que ou  RERA 

non ten gran utilidade, xa que apenas se rexistran empresas que utilizan amianto44.  

O  artigo 18 fala sobre ou rexistro de datos e arquivo de documentación, ou cal non ten 

gran relevancia e que está totalmente claro nos seus puntos 1 a 4,  ao igual que ocorre 

cos  artigos 19 sobre ou tratamento de datos (o cal debería ser actualizado, xa que a 

vixente  Lei de protección de datos é ao 3/2018).   

Sobre  as disposición, cabe sinalar a adicional segunda (fálase da Guía Técnica para a 

avaliación dos riscos relacionadas coa exposición  do amianto) e a derrogatoria única 

(na cal se pode ver a necesidade que había deste  RD, xa que derroga normativa dos 

anos 80). 

2.2.4. Anexos 

Sobre os anexos non farei ningún tipo de aclaración, xa que non son estritamente parte 

do meu traballo e recollen aspectos técnicos que exceden o seu contido. 

En conclusión, este Real Decreto de 2006 representa a “culminación da evolución 

normativa en materia de prevención fronte aos traballadores (malia que se esquece das 

traballadoras) con risco de exposición ao amianto, resultado non só  do progreso da 

normativa interna senón pola incorporación dos requirimentos sistemáticos das 

Directivas europeas”45; pero no en ningún momento úsase ou xénero feminino,  logo 

que me parece unha maneira de discriminación indirecta.     

 
44 AMADO, R. Peregrinos…, op.cit., páx. 60.   

45 UGT. Secretaría de Seguridad y Salud laboral y Medio Ambiente. Guía…, op.cit., páx. 94.   
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2.3. Mención de normativa técnica  

Sobre a Guía técnica para a avaliación e prevención dos riscos relacionadas coa 

exposición  ao amianto elaborada polo INSHT (órgano pertencente ao Ministerio de  

traballo e Seguridade Social ), non entrarei no seu contido, xa que pola razón pola que 

a traio a colación débese a que de novo é un texto que  omite a  as mulleres, nin tan 

sequera faise referencia nin a ondas nin á igualdade.  

De novo, seguen estando silenciadas. 

3. Efectos sobre a saúde  

Neste apartado estudarei que se entende por  enfermidade profesional, cales son  as 

patoloxías específicas causadas por ou amianto, a existencia dun rumbo de xénero 

neste tema, e ou  cadro de  enfermidades  profesionais xunto cos seus imprescindibles 

Anexos. 

3.1. Concepto de enfermidade profesional  

Segundo ou  artigo 157  LGSS, entenderase por  enfermidade profesional a contraída a 

consecuencia  do  traballo executado por conta allea  nas actividades que se 

especifiquen no cadro que se aprobe por disposición de aplicación e desenvolvemento 

desta  Lei, e que estea provocada pola acción dos elementos ou substancias que neste  

cadro indíquense para cada  enfermidade profesional. En tales disposición 

establecerase ou procedemento que haxa de observarse para a inclusión neste  cadro 

de novas  enfermidades profesionais que se estime deban ser incorporadas a leste.  

É relevante ter presente que a noción de  enfermidade profesional naceu en “sede  

xurisprudencial” moi próxima á de accidente de  traballo, pero aos poucos foise 

desvinculando desta. É importante tamén saber que foi xa en 193646 cando foron 

reguladas por primeira vez as enfermidades profesionais, cun total de 21. Tras esta, 

unha disposición de 194147 “instituyó o seguro obligatorio de silicosis, enfermidade 

profesional por antonomasia de los mineros”; sendo o Decreto de 10 de xaneiro de 1947 

xa citado supra e o seu respectivo Regulamento de 19 de xuño de 1949 os encargados 

 
46 oie a Lei de Bases de enfermidades profesionais, de 13 de xullo de 1936, a encargada de regularlo, 
norma citada en Cavas Martínez, F. (2020). Las enfermedades profesionales desde la perspectiva da 
Seguridad Social , páx. 24.  

47 Ibidem 
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de levar a cabo un Anexo con ditas enfermidades. Tras outras normas e documentos 

similares (un Decreto de 1961, unha Orde Ministerial de 1962, ou Texto Articulado da  

Lei de Seguridade Social  de 1966), chegamos ata ou primeiro RD de enfermidades  

profesionais (con data de 1978), para ter outro en 2006, que é ou actualmente vixente48.  

Al hilo de numerosa xurisprudencia, se han extraído tres notas o requisitos básicos que 

determinan si una patoloxía pódese considerar enfermidade profesional o no, que son:  

1. Que esa patoloxía teña sido contraída como consecuencia do traballo executado por 

conta allea.  

2. Que esa enfermidade sexa consecuencia das actividades que en concreto se recollan 

no RD49 que regula esta materia.  

3. Que esa enfermidade teña sido provocada pola acción dos elementos ou sustancias 

que no cadro do mencionado RD sexan indicadas para cada enfermidade profesional.  

Úsase para a devandita definición “dous conceptos e unha relación directa entre eles”. 

Por unha banda, un concepto etiolóxico, é dicir, que se derive a  enfermidade  do  traballo 

por conta allea ou asimilado; e un concepto  enumerativo, con relación a todas  as  

enfermidades, actividades e elementos que  as provoquen.  ademais, ten que darse 

unha “relación de causalidade entre  traballo/elemento  enfermante/enfermidade moito 

máis ríxida e estreita que  no accidente de traballo”. É dicir, non poden producirse “con 

ocasión de”, senón “directamente a consecuencia”  do  traballo por conta allea.  

A vantaxe  do sistema de lista que temos (Anexo 1  do  RD 1299/2006) é que as alí 

recollidas gozan dunha presunción “iuris  et de iure”, polo que se está na devandito 

listaxe, presúmese que son debidas  ao  traballo e a  as substancias que  alí recóllense, 

sen que sexa necesario que se probe ou nexo causal (mentres que  as  do Anexo 2 tan 

só poderán ser definidas como  enfermidade  do  traballo, é dicir, como accidente de  

traballo se se logra probar “a natureza profesional da lesión”); malia que ten moitos 

inconvenientes, como os que iremos vendo ao longo destas páxinas50.  

 
48 Cavas Martínez, F. Las enfermedades…, op.cit., páx. 25.   

49 Neste momento, o RD 1299/2006.  

50 Epígrafe 3, Capítulo I, Conceptos de accidente de trabajo y enfermedad profesional en González Calvet, 
J. (2020). Lass indemnizaciones por accidente de trabajo en base al nuevo baremo de tráfico. 2ª edición. 
BOSCH.  
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O caso dos autónomos: tes protección por  enfermidade profesional?  

O primeiro para ter en conta é que, por regra xeral, para os traballadores autónomos ou 

por conta propia non é obrigatoria aínda a cobertura por continxencias  profesionais 

(salvo para determinados subgrupos como os  TRADE). Sobre  as  enfermidades  

profesionais, a noción é idéntica para  eles e para os traballadores por conta allea, polo 

que non ten sentido entón que sexan tratados fronte a ondas de diferente sentido. Isto 

implica que, ao ter carácter voluntario, exista unha escasa asunción de medidas de 

prevención por parte dos autónomos (sobre todo por ou elevado custo que teñen que 

asumir  eles mesmos, fronte á investimento realizado por ou empresario dos 

traballadores por conta allea).  

Malia isto, podería exporse se dita diferenza de trato entre uns traballadores por conta 

allea e aqueles por conta propia estaría a respectar “o principio constitucional de 

igualdade e non discriminación, os valores que son propios  do Estado Social  e 

Democrático de Dereito, e a necesidade de conseguir unha igualdade real e efectiva 

entre os individuos (nos termos  do  art. 9.2 CE) obrigan a deseñar un tratamento 

xurídico específico en materia de prevención de riscos laborais”, con ou remate de que 

se lle outorgue  ao autónomo “unha tutela similar á protección” que posúen os 

traballadores e traballadoras por conta allea51.  

3.1.1. Patoloxías causadas polo amianto: asbestose e patoloxías pleuropulmonares  

As  enfermidades causadas por ou amianto sufriron una certa discriminación con 

relación a outras, como a silicose, logo que podemos ver desde a Orde do 15 de abril 

de 1969,  na cal se aprobaron certas “vantaxes” para os enfermos por esta patoloxía 

fronte aos afectados e afectadas por ou  asbesto.  ademais disto,  outros factores para 

que fosen “desatendidas”  as patoloxías orixinadas por ou amianto foron: os seus 

grandes períodos  de latencia, a habitual  multicausalidade nalgunhas das súas 

patoloxías, e a falta de coordinación entre os servizos médicos das Mutuas e do Sistema 

Público de Saúde52.  

 
51 López Aniorte, M. C. e Rodríguez Egío, M.M. (2014). El accidente de trabajo y la enfermedad profesional 
del trabajador por cuenta propia o autónomo: los retos de su protección e prevención. Actualidad laboral 
(7), 1, Sección Estudios, 838, Editorial Wolters Kluwer, páxs. 6 e 7.  

52 UGT. Secretaría de Seguridad e Salud laboral e Medio Ambiente. Guía…, op.cit., páx. 94.   
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Cando se escoita a palabra amianto asociada cunha  enfermidade dun ou unha 

traballadora, pénsase desdun primeiro momento en “ asbestose”, pero é esta a única? 

Desgraciadamente non. Dise que a exposición  ao po que produce ou amianto está 

considerada como a “causa principal de  mesotelioma e da  asbestose”, pero tamén de 

“patoloxías  pleurais non  malignas”, aumentando a probabilidade de sufrir, por exemplo, 

“cancro de pulmón”53. Estímase que desde 1997, o 53% de todos os casos de cancros 

recoñecidos como profesionais foron causados polo amianto54. 

É moi relevante diferenciar aquelas patoloxías causadas por ou amianto, daquelas 

causadas e recoñecidas por exposición  ao amianto que están declaradas como  

enfermidades  profesionais. Para ilustrar esta diferenciación, podemos citar ou caso  do 

cancro de ovarios, patoloxía que se demostrou que está causada por ou amianto pero 

que en España non está entre  as declaradas como  enfermidade profesional nin  na 

lista de posibles  enfermidades  profesionais nun futuro.  

O problema destas patoloxías reside, principalmente, nas súas características: por unha 

banda, a intensidade e dose de exposición (o nivel de garantía que estas probas poden 

ofrecer é limitado, debido a que pode ser que pasasen ata 50 anos desde que se 

produciu a exposición  do traballador), e por outra banda, ou tempo de exposición  ao 

amianto (para a  asbestose, é necesario un mínimo de dez anos aproximadamente, 

mentres que se probaron casos de  mesoteliomas cunha exposición de apenas tres 

meses)55.  

Pero, que criterios usa o Instituto Nacional de Seguridad e Salud no traballo para afirmar 

“si una enfermidade producida por o amianto puede ser considerada como profesional 

o no”?: 

• Evidencia de exposición prolongada e repetida a amianto confirmada por historia 

laboral e estudo das condiciones de traballo.  

• Si é posible, a estimación dun índice de exposición (tempo, ocupación e 

concentración).  

 
53 Azagra Malo, A. e Gili Saldaña, M. Guía…, op.cit., páx. 8.    

54 Cárcoba, Á.; Báez, F.; Puche, P. o amianto…, op.cit., páx. 188.   

55 Alonso, A. (Septiembre de 2018). El amianto en el medio laboral e patologías que podrían ser incluidas 
en la lista de enfermedades profesionales. Gaceta Internacional de Ciencias Forenses (28), páx. 16.   
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• Si é posible, a concentración significativa de fibras de amianto en esputo o lavado 

bronco alveolar o parénquima pulmonar.  

• Duración mínima da exposición a asbestos, cinco años para asbesto, por exemplo56.  

Por todo iso, estudiarei brevemente aquelas patoloxías que si están entre as 

enfermidades causadas por o amianto de carácter laboral57, que actualmente son: 

asbestose, patoloxías pleurais, mesotelioma, cancro de pulmón e cancro de larinxe.  

Asbestose 

La asbestose é definida como “una neumoconiosis o fibrosis pulmonar (…) de aparición 

tardía e evolución lenta”, a cal está estreitamente relacionada cunha “exposición intensa 

e prolongada a fibras de amianto e se da con más frecuencia en los fumadores”. O 

principal síntoma é a “disminución progresiva na transferencia de oxígeno”, ocasionando 

isto insuficiencia respiratoria. A asbestose é un proceso inflamatorio e fibrótico polo que 

o tecido profundo dos pulmóns vai perdendo flexibilidade, o que implica unha 

“disminución progresiva da capacidad pulmonar”.  O que acontece con esta patoloxía é 

que está moi relacionada co tempo e o volume da exposición, xa que os expertos din 

que “hai un efecto dosis-respuesta, con un umbral mínimo de exposición necesario e un 

enlentecimiento da evolución das lesiones si cesa a exposición” 58. 

Patoloxías pleuropulmonares  

Que patoloxías pleuropulmonares derivadas da exposición ao asbesto poden sufrir os 

traballadores? Enfermidades pleurais benignas ou malignas. Dentro das benignas, 

están as placas pleurais, a pleuresía benigna, o engrosamento pleural difuso; ademais 

do derrame pleural benigno, atelectasia redonda, a fibrose pericárdica con restrición 

 
56 Alonso, A. El amianto…, op.cit., páx. 17.  

57 É dicir, aquelas que están presentes nos Anexo I do RD 1299/2006, xa que non hai ningunha delas 
causadas polo amianto no Anexo II, tal e como se recolle na páxina 14 do artigo de Andrés Alonso na 
Gaceta internacional de Ciencias Forenses.  

58 UGT. Secretaría de Seguridad y Salud laboral y Medio Ambiente. Guía…, op. cit., páx. 46.   
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cardíaca59. As malignas son, entre outras, o mesotelioma e o cancro de pulmón e outras 

neoplasias60.  

Sobre as benignas  

El derrame pleural benigno es definido como “una acumulación de exudado entre a capa 

de tejido que recubre los pulmones e a cavidad torácica”, mostrando este que tense 

sufrido unha exposición ao amianto de nivel elevado.  

As placas pleurais son “lesiones fibrosas, consistentes nacúmulos de colágeno, que 

contenn un número elevado de fibras de amianto, particularmente de crisotilo. Es una 

consecuencia directa da exposición ao amianto”. Esta patoloxía é moi habitual en 

traballadores de estaleiros, chegando ata un 86% de presencia en este sector, incluso 

en familiares destes empregados pola manipulación de roupa contaminada.  

É importante ter presente que, dentro destas, concretamente  as placas  pleurais non 

están recoñecidas como enfermidade profesional no RD 1299/2006, polo que como 

moito poderán ser declaradas accidente de  traballo. Concretamente, está definida como  

PANOTRATSS, é dicir, como unha patoloxía non traumática causada ou agravada por 

ou  traballo, dentro  do apartado 10 e como  outras  enfermidades da pleura61. 

Medicamente, si sería clasificable como tal, pero xuridicamente non está entre as  

patoloxías recoñecidas como  enfermidade profesional, sendo isto unha reivindicación 

moi necesaria; podendo recoñecerse como tal mediante a xurisprudencia en función das  

patoloxías que a acompañen ou dos danos que estas causasen  na persoa en concreto.  

O  engrosamento  pleural difuso, é coñecido tamén como  fibroses pleural difusa, 

definido como “fibrosis da pleura  visceral que se une a la parietal”, tendo síntomas como 

de dor torácica ou restrición da función ventiladora. Malia que non é tan habitual como  

as placas  pleurais, é máis prexudicial que estas. La atelectasia redonda é definida como 

“el pliegue o atrapamiento duna parte do pulmón subxacente a una superficie pleural 

afectada por un proceso fibrótico, que radiológicamente da una imagen conocida como 

 
59 UGT. Secretaría de Seguridad y Salud laboral y Medio Ambiente. Guía…, op. cit., páx. 48.  

60 Normativa sobre o asbesto e a súa patoloxía pleuro-pulmonar. Recomendaciones SEPAR Sociedad 
española de neumología e cirugía torácica, páx. 4.   

61 Vicente Pardo, J.M. (Julio-Septiembre 2014) Enfermedades respiratorias por exposición al amianto, 
aspectos clínico-laborales y médico-legales. Medicina e Seguridad do traballo,60 (236). 
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“cola de cometa”. ou problema é que os afectados e afectadas non adoitan ter síntoma  

algún desta patoloxía, agás que polo seu volume cause disnea.  

A  fibrosis  pericárdica con restrición cardíaca é definida como “un  engrosamiento  do  

pericardio”, e está relacionada con ou amianto, podendo ser ou afectado asintomático 

ou sufrir insuficiencia cardíaca. 

Sobre as malignas 

O  mesotelioma é definido como un tumor de orixe  mesodérmico, que se localiza sobre 

todo  na  pleura (entre ou 70% e ou 90% dos casos), ou cal ten un período de  latencia 

moi prolongado no tempo. Nos anos 60 ou 70, era moi típico que un traballador ou 

traballadora que estivese en contacto con amianto, se  ademais era fumador, 

achacáseselle a isto o seu  mesotelioma e non se investigase nada máis; pero está 

demostrado que “a inhalación de fibras de amianto “é responsable de case ou 90% das 

mortes por  mesotelioma”, polo que non todo se debe  ao tabaco. O malo desta patoloxía 

é que ou tratamento que existe para onda apenas só é eficaz se se diagnosticou de 

maneira precoz,  logo que ocorre en menos  do 5% dos casos debido sobre todo ao seu  

longo período de  latencia 62. Segundo o INE, entre 2007 e 2011 925 homes e 327 

mulleres faleceron a causa dun mesotelioma pleural en España, sendo entre un 80 e un 

85% dos casos ocasionados no ámbito laboral63.  

Un dato moi relevante da importancia que ten ou  mesotelioma dentro das  patoloxías 

afectadas por ou amianto é o recolleito  na Guía para a protección das  Vítimas  do 

Amianto, dicindo que “hai suficientes evidencias sobre ou incremento  do risco de 

padecer  mesotelioma  pleural debido non só á exposición ocupacional  ao amianto, 

senón á exposición doméstica derivada  do contacto coa  roupa de  traballo de familiares 

expostos e, finalmente, a residencia  na proximidade de focos de emisión de amiantos, 

tales como fábricas de fibrocemento”64. Ademais, tamén se pode sufrir  cancro de 

pulmón, ou cal, xunto con factores como ou tabaquismo, implica un número maior de 

 
62 Azagra Malo, A. e Gili Saldaña, M. Guía…, op.cit., páx. 8.   

63 Martínez Tébar, L. (7 de marzo de 2018). Amianto: así afecta a la salud el principal carcinógeno laboral. 
EFE Salud.  

64 UGT. Secretaría de Seguridad y Salud laboral y Medio Ambiente. Guía…, op. cit., páx. 49.   
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posibilidades de sufrilo, producíndose un suposto de  pluricausalidade, xa que se dan 

unha serie de “efectos sinérxicos” entre ou amianto e ou tabaco65.  

Sobre esta pluralidade de factores que poden actuar de forma coordinada tratouse en 

outubro de 2020 un caso similar por Eduardo Moreno en Noticias Xurídicas. Neste caso, 

denegábase a definición de “laboral”  ao falecemento  dun intoxicado por amianto, 

debido a que xa era fumador, dicindo que fumar “máis duna paquete diario impide 

determinar que a única causa  do  cancro de pulmón fose a actividade laboral”. a 

sentenza  do Tribunal Superior de Xustiza de Cataluña do 28 de maio de 2020 conta ou 

caso de 9  traballadores duna fábrica dedicada a elaborar papel.  as condicións de 

ventilación  na nave onde traballaban non eran  as adecuadas, mostrando moitísimo po 

en suspensión no ambiente. Destes  traballadores, 9 sofren ou sufriron  cancro de 

pulmón. ou problema foi que os 9 eran fumadores, polo que os medios de proba non 

puideron esclarecer  as concretas causas  do falecemento. Isto implicou que a súa viúva 

quedou cunha pensión derivada de continxencia común66.  

Sobre o cancro de larinxe, cabe dicir que esta patoloxía incluíuse tras unha 

relativamente recente modificación levada a cabo por ou  RD 1150/2015, que modificou 

ou  RD 1299/2006, xa que a introduciu dentro  do Grupo 6 entre  as  enfermidades  

profesionais causadas por axentes carcinóxenos, en concreto, por ou amianto; 

determinando isto ou paso  do Anexo II  ao Anexo I. Isto proba que realmente si hai 

evidencias suficientes como para demostrar que esta  enfermidade si a causa ou 

amianto67.  

Este Real Decreto de 2015 tivo a súa orixe nunha sentenza  do TS,  na cal se aceptou 

a súa inclusión entre  as  patoloxías causadas por amianto, en base  ao seguinte 

razoamento: “si una simple irritación das vías respiratorias se puede considerar como 

enfermidade profesional, con mucha más razón ha de encuadrarse en dicho concepto 

a más grave dolencia do cancro de larinxeproducido por prolongada exposición a a 

inhalación do polvo de amianto”68; habendo estudos que demostran que a exposición  

 
65 Azagra Malo, A. e Gili Saldaña, M. Guía…, op.cit., páx. 9.   

66 Romero, E. (2 de octubre de 2020). Rechazan como laboral el fallecimiento de un intoxicado por amianto 
por ser fumador. Noticias jurídicas. 

67 UGT. Secretaría de Seguridad y Salud laboral y Medio Ambiente. Guía…, op. cit., páx. 50.   

68 STS de 26 xuño 2008 (Rec. 3406/2006)  
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ao amianto aumenta a posibilidade de poder desenvolver  cancro  de larinxe69. Esta 

inclusión non foi voluntaria, senón que desde ou Parlamento Europeo mediante a 

Resolución do 14 de marzo de 2013 instouse á Comisión Europea a que reflectise “los 

avances en investigación médica e incluxa el cáncer de laringe” como relacionado co 

amianto70.  

3.1.2. Sesgo de xénero na protección de homes e mulleres  

Como en moitos  outros sectores xurídicos, a perspectiva de xénero aínda non está 

presente no ámbito das enfermidades profesionais relacionadas con ou amianto, xa que 

se ignoraron os numerosos estudos existentes para ou caso de  patoloxías como ou  

cancro de ovarios, ou cal se demostrou que pode chegar a estar causado por ou 

amianto.  

Con este punto, o que pretendo demostrar é que é necesaria unha reforma sobre  as  

enfermidades aquí recoñecidas, xa que se pasaron por alto aquelas que só afectan a 

mulleres, como é este caso, fronte o que leva a cabo nestes supostos en países da nosa 

contorna, como ocorre en Alemaña. 

É necesario introducir ou enfoque de xénero, mellor este, a perspectiva de xénero  na 

prevención de rochas? Non só é necesario, senón que, de non facelo “puede constituir, 

en se mismo, un riesgo”71. Por exemplo, a protección da muller levouse a cabo 

numerosas veces na historia72 en base á súa exclusión “de ciertas actividades”, logrando 

así “desproteger a los homes”, en lugar de permitir o traballo de ambos, pero 

implementando medidas de prevención e protección a traballadores de ambos sexos, 

como poderían ser a limitación da súa exposición, ou o uso de EPI’s en función do 

axente ao que están expostos.  

Outro exemplo é que “los aspectos ergonómicos se basan principalmente nas medidas 

masculinas”, xa que se pensa de maneira tradicional que as “tareas pesadas” son as 

 
69 Borin, M.; Ventura García, M.A.; Coca Simón, M-P. (Abril-Xuño 2015). Cancro de laringe: exposición 
laboral al amianto. Medicina y Seguridad del trabajo. Medicina e Seguridad do traballo,61 (239) 

70 Arenas Gómez, M. (2019). Amianto. Protección judicial de las vítimas. Un breve recorrido por la evolución 

de la jurisprudencia: desde la negación hasta el reconocimiento de las vítimas. IUSLabor (3), páx. 203.  

71 González Gómez, M.F. (2011). Salud laboral y género. Apuntes para la incorporación de la perspectiva 
de género en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. Medicina y Seguridad del trabajo,57 
(suplemento 1-262), páx. 96.  

72 O Decreto de 26 de xullo de 1957 foi a norma que prohibiu o traballo con amianto a mulleres.  
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que realizan os homes, fronte as “tareas ligeras” que é onde se ocupan as mulleres; o 

que implica que as mulleres no poden ter, por exemplo, arneses para elas coa mesma 

adaptación que tería un home porque as medidas se han pensado para un traballador 

masculino.  

Outro exemplo é que ao 100% da poboación que traballa na industria química (sobre 

todo homes) se lles realizou un “reconocimiento médico preventivo”, mentres que nos 

sectores onde prima a ocupación de mulleres, como a hostalaría ou o comercio, “no 

llega a a mitad”, volvendo a ofrecer “diferente oferta preventiva entre actividades que 

ocupan predominantemente a homes e mulleres”.  

Todo  iso pode xerar unha tensión a  as  traballadoras que leva unha vez máis unha 

discriminación por razón de xénero, mostrando isto a necesidade de que a sociedade 

conciencíese sobre que xa non é tan raro ver a mulleres traballando  naotura, e  elas 

tamén necesitan aqueles equipos necesarios para que  ditos  traballos realícense 

correctamente. Polo tanto, non deben ser considerados  homes e mulleres 73 iguais 

“cuando no lo son” (factores  fisiológicos, por  exemplo); e si deben selo naqueles 

aspectos nos que “en realidad son iguales” (por exemplo, ambos teñen riscos de sufrir 

patoloxías como as cardiovasculares, non só los homes).  

Un argumento en contra de este aspecto é que existe normativa tanto a nivel estatal 

como a nivel europeo o incluso internacional74 que loita para lograr a igualdade de 

xénero, polo que “¿es necesario introducir a perspectiva de género?” Pois por suposto 

que si. Vimos ao  longo deste  traballo como normativas como ou  RD de 2006 sobre a 

protección  ao amianto obriga  ao empresario a protexer aos seus  traballadores, polo 

que, de non outorgarlle a isto unha perspectiva de xénero, non se pode afirmar que 

estea a cumprir con este deber no caso de ter na súa empresa traballadoras. Por  

exemplo, unha obreira da construción deberá  ter un casco deseñado para unha muller, 

sen que teña que adaptar un do seu compañeiro porque ou que está deseñado para 

mulleres tarda máis; ou o mesmo con luvas, botas de seguridade e demais equipamento 

necesario. É un aspecto estudado por todo ou mundo a necesidade de contar con  EPI’s 

e peñores de  traballo “correctamente adaptados e binajustados a as necesidades 

 
73 González Gómez, M.F. Salud…, op.cit., páx. 97.  

74 Exemplos desta normativa son a Declaración sobre a eliminación de discriminación contra a muller de 
1967, a Carta de Derechos Fundamentales da Unión Europea (año 2000), o a Lei Orgánica de igualdad 
efectiva de mulleres e homes (a nivel estatal, de 2007). Información citada en González Gómez, M.F. 
Salud…, op.cit., páxs. 98 a 100.  
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individuales das traballadoras”, como ocorre co estudo levado a cabo pola experta 

canadense en seguridade e saúde laboral Dorothy Wigmore.75  

Por todo iso, semella moi necesaria a introdución daperspectiva de xénero no ámbito 

daseguridade e saúde no traballo, por unha razón principal: ou respecto cara aos 

dereitos que toda  traballadora debe  ter á hora de desenvolver a súa actividade 

profesional; os cales, por ser un  home  traballador, si tería, sendo ou xénero unha 

diferenza que nin por un segundo xustifica dita ausencia de protección. 

3.2. Cadro de enfermidades profesionais 

Non foi ata 1947 cando a asbestose foi incluida no cadro de enfermidades profesionais76 

(recogido este mediante o Decreto de 10 de xaneiro de 194777), nin ata 1978 cando se 

incluiu tanto o cancro de pulmón como os mesoteliomas pleural e peritoneal no cadro 

de enfermidades profesionais78. En 2015 engadiuse o cancro de larinxe como 

enfermidade profesional, grazas ao RD 1150/201579  

Para que unha patoloxía esté recollida aquí, Báez define os seus requisitos como unha 

“doble concurrencia de circunstancias: que a patología considerada esté incluida en 

dicho cadro, e que, ao propio tempo, a actividad laboral esté tamén censada, a través 

da mención do sector productivo o da actividad laboral desempeñada”80.  

É sorprendente como a evolución  do recoñecemento de certas  enfermidades  

profesionais relacionadas con ou amianto foi pésima  noestado español. Malia ser ou 

segundo país europeo en recoñecer tanto a  asbestose (en 1947) como ou  cancro de 

pulmón (1978) como  enfermidades  profesionais causadas por amianto, e ou terceiro 

 
75 Ponce do Castillo, A. (2016). o equipo de protección individual: o desafío da adaptación ao cuerpo 
femenino. aboreal,12 (2). En noticias como esta se estudia sobre a falta de adaptación de los EPI’s a as 
mulleres, xa que a infinita mayoría de eles están diseñados pensando para que los use un home.  

76 Azagra Malo, A. e Gili Saldaña, M. Guía…, op.cit., páx. 12.  

77 UGT. Secretaría de Seguridad y Salud laboral y Medio Ambiente. Guía…, op.cit., páx. 94.   

78 Azagra Malo, A. e Gili Saldaña, M. Guía…, op.cit., páx. 12.   

79 UGT (Madrid). Secretaría de Salud laboral e Desarrollo Territorial. (2019). Cuadernillo Informativo de 
PRL: AMIANTO, páx. 32.  

80 Báez Baquet, F. Patologías asbesto-relacionadas, ausentes en el cuadro español de enfermedades 
profesionales. Rebelión, páx. 8.   
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en facelo con ou  mesotelioma (197881), aínda non definimos  as placas  pleurais como 

tal (debendo conformarse  as  vítimas cun mero recoñecemento como  AT, ou  

PANOTRATSS), cando Portugal fíxoo en 1980 e Francia en 198582. Como podemos 

sufrir un atraso tan grave en recoller no RD de 2006 sobre  enfermidades  profesionais  

patoloxías que evidentemente están causadas por ou amianto?  

Un dato moi ilustrativo é ou extraído  do  traballo de  Kogevinas e  outros autores, xa 

que, malia ser do 2003, no devandito estudo estableceu que, dun total de 161.748  

cancros diagnosticados ao ano en España, un total de entre 6.460 e 13.587 foron 

declarados  cancros laborais. Un dato impactante é que tan só 14, CATORCE, foron 

recoñecidos como  enfermidades  profesionais (menos  dun 1%  do total). Por  exemplo, 

Francia cun total de 250.000 casos de cancros novos por ano, estímase que só 10.000 

son laborais, e destes, recoñécense como  enfermidades  profesionais 900, un total  dun 

9%. Por tanto, non podemos atopar “ningún elemento” que xustifique a diferenza  do 

recoñecemento  do número de casos existentes con  outros países da nosa contorna, 

tendo taxas  dun 8,3% en Reino Unido, un 12,9%  en Alemaña, ou un 12,4% en Finlandia 

83. 

Sobre ou  cancro de esófago, cabe dicir que esta patoloxía non está  recollida en España 

entre  as  enfermidades  profesionais causadas por ou amianto, pero xa hai 

xurisprudencia menor (Xulgado do Social  de Barcelona ratificada por ou TSX de 

Cataluña), “reconociendo esta patología recientemente como una enfermidade 

profesional causada por o amianto sin estar recollida dentro da Lei”, polo que quizais 

sexa unha das próximas  enfermidades a recoller no Anexo II; e  no TSX de Cataluña 

tamén se recoñeceu este  cancro como  enfermidade profesional porque o causou a 

“repetida exposición e inhalación de polvo de amianto da planta de Roncalla de 

Casteldefels (Barcelona) donde trabajaba”84. Esta sentenza foi recorrida en casación 

para unificación de doutrina ante ou Tribunal Supremo 85, pero foi desestimada por falta 

 
81 Estas patoloxías causadas polo amianto foron recollidas no cadro de enfermidades profesionais que 
aprueba o Real Decreto 1995/1978, extraído da Guía para a protección das vítimas do Amianto, páx. 96.   

82 UGT. Secretaría de Seguridad y Salud laboral y Medio Ambiente. Guía…, op.cit., páx. 63.  

83 UGT. Secretaría de Seguridad y Salud laboral y Medio Ambiente. Guía…, op.cit., páx. 64.  

84 Alonso, A. o amianto…, op.cit., páx. 24.   

85 ATS de 27 septiembre 2018 (Rec. 1131/2018)  
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de contradición entre as sentenzas alegadas; o cal fose un bo precedente 

xurisprudencial para o seu recoñecemento como patoloxía profesional.  

Non  RD 1299/2006, que é ou encargado de aprobar ou  cadro de  enfermidades  

profesionais (cuxo orixe reside no xa citado RD 1995/1978, sendo obxecto duna 

modificación parcial levada a cabo por ou  RD 2821/1981, e de “interpretación extensiva” 

pola Resolución do 30 de decembro de 1993 para declarar como profesional  ao 

Síndrome  Ardystil, patoloxía que foi obxecto de estudo durante a materia de Prevención 

de riscos laborais I con ou Profesor Joaquín Vidal Portabales86) derrogando aos 

anteriores, recolle dous Anexos, o cal é unha das maiores novedades do RD de 200687; 

sendo este Regulamento quen se encarga de estudar o artigo 157 LGSS88.  

Que cambiou respecto ao anterior? No de 2006 engádense “las afecciones fibrosantes 

de pleura, o cancro de larinxee mesotelioma de localizaciones distintas a a pleura e o 

peritoneo”; pero aínda están pendentes de engadir as patoloxías causadas 

exclusivamente nas mulleres, como o cancro de ovarios, sobre o que se profundizará 

máis adiante89. 

Anexos do Real Decreto de 2006   

O Anexo 1 “comprende as enfermidades profesionais propiamente dichas”, e o anexo 2 

“aquelas enfermidades cuyo origen profesional se sospecha e que en un futuro podrían 

pasar a engrosar a primera lista”.  

ANEXO I 

Este Anexo divide a todas as enfermidades profesionais en 6 grupos: 

• Grupo 1: aquelas causadas por axentes químicos. 

• Grupo 2: aquelas causadas por axentes físicos. 

• Grupo 3: aquelas causadas por axentes biolóxicos. 

• Grupo 4: aquelas causadas por inhalación de sustancias e axentes no 

comprendidos en outros apartados.  

 
86 Cavas Martínez, F. Las enfermedades..., op.cit., páx. 25.  

87 Cavas Martínez, F. Las enfermedades…, op.cit., páx. 54.   

88 Arenas Gómez, M. Amianto..., op.cit., páx. 201.  

89 UGT. Secretaría de Seguridad y Salud laboral y Medio Ambiente. Guía…, op.cit., páx. 106.   
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• Grupo 5: aquelas da pel causadas por sustancias e axentes no comprendidos 

en ningún de los outros apartados.  

• Grupo 6: aquelas causadas por axentes carcinóxenos. 

Logo, dentro de cada grupo “se consigna o agente o elemento susceptibles de provocar 

a enfermidade e as principales actividades capaces de producirla relacionadas con 

aquello”90.  

En concreto, o amianto atópase en dos grupos: 

• Dentro do anexo 1, no grupo 4, aquelas causadas por inhalación, axentes c, 

polvos de amianto e como subaxentes figuran: asbestose, afecciones fibrosantes 

da pleura e pericardio.  

• Dentro do anexo 1 tamén, no grupo 6, aquelas casadas por axentes 

carcinóxenos, axente a: amianto, e subaxentes “neoplasia maligna de bronquio 

e pulmón; mesotelioma, mesotelioma de pleura; mesotelioma de peritoneo e 

mesotelioma de outras localizaciones”91.  

A reforma máis recente data de 2015,  no cal trasladouse do Anexo II ao Anexo I ou  

cancro  de larinxe, levada a cabo por ou Real Decreto 1150/201592 xa explicada supra.  

ANEXO 2 

Este Anexo ou que  recolle  é “unha lista complementaria de  enfermidades, cuxo orixe 

profesional sospéitase, e  cuxa inclusión  no Anexo 1 podería contemplarse  no futuro”. 

O que non se inclúen son  as actividades que  as producen, polo que non poderán dar 

dereito a todas  aquelas prestacións da Seguridade Social  ás que si teñen dereito as  

do anterior Anexo. Polo tanto, tan só son definidas como “ enfermidades  profesionais”, 

e aos ollos das administracións, meros accidentes de  traballo.  

Pero esta non é a única interpretación,  xa que se achegaron formulacións en grao sumo 

variadas: por unha banda, hai posturas que sosteñen que  as  recollidas  no Anexo 2 

“constituyan auténticas enfermedades profesionais dotadas duna presunción iure et de 

iure”, pero esta no puede ser admitida, xa que é no “propio Regulamento” o que define 

 
90 Cavas Martínez, F. Las enfermedades…, op.cit., páx. 56.  

91 UGT. Secretaría de Seguridad y Salud laboral y Medio Ambiente. Guía…, op.cit., páx. 97.  

92 UGT. Secretaría de Seguridad y Salud laboral y Medio Ambiente. Guía…, op.cit., páx. 98.  
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este Anexo como aquel que recolle enfermidades “cuyo origen profesional se sospecha”; 

estando no extremo contrario quen creen que este anexo é “otra vía de flexibilización 

jurisprudencial do concepto de enfermidade profesional”93. Debido a isto, a última 

palabra demóstrase que está nos tribunais, sendo quen interpretará os casos uno a un 

e, en función dos feitos que consideren probados, determinarán se pode ser 

considerada  enfermidade profesional ou non; pero, baixo o meu punto de vista, non é  

do todo correcto outorgar tanto poder aos tribunais,  xa que estas sentenzas non adoitan 

chegar máis alá do Tribunal Superior de Xustiza por falta de contradición, polo que isto 

está a crear numerosas desigualdades,  as cales levan a unha importante falta de 

seguridade xurídica para os  traballadores, porque hai TSX que optarán por ou 

recoñecemento e  outros que non, quizais con base en feitos moi similares.  

Faise unha crítica a isto, coa cal coincido totalmente, porque é necesario realizar a proba  

do nexo causal para que se definan como “ enfermidades  do  traballo”, o cal non debería 

ser necesario porque están neste Anexo, polo que en calquera momento poderían pasar  

do 2  ao 1 e  xa ser unha  enfermidade profesional94. Ademais, non queda de todo claro 

se se poden chegar a clasificar como profesionais se se logra a proba da existencia 

dunha “causalidad directa e inmediata entre actividad o traballo desarrollado e o agente 

en cuestión”95. Baixo o meu punto de vista, si debería permitirse que unha enfermidade 

do traballo recollida no Anexo 2 se vai acompañada de proba de causalidade, se 

equipare á do Anexo 1.  

A diferencia esencial entre ambos Anexos é que todas as enfermidades profesionais do 

Anexo 1, “si se cumplen los requisitos establecidos legalmente” (patología, agente o 

causa e traballos relacionados), o reconocimiento es automático o ex lege”, mentres que 

no Anexo 2, é necesario que sexa o propio afectado ou afectada quen demostre que “la 

ejecución do traballo fue a causa exclusiva da patología o de su agravamiento”96.  

A IARC97 estableceu que o amianto ten unha evidencia limitada en humanos para ser o 

causante de cancro de farinxe, cancro de estómago, cancro de recto e de ano, mentres  

 
93 Cavas Martínez, F. Las enfermedades…, op.cit., páxs. 134 e 135.  

94 Cavas Martínez, F. Las enfermedades…, op.cit., páx. 57.  

95 Cavas Martínez, F. Las enfermedades…, op.cit., páx. 59.  

96 UGT. Secretaría de Seguridad y Salud laboral y Medio Ambiente. Guía…, op.cit., páx. 110.   

97 Alonso, A. El amianto…, op.cit., páxs. 20 e 21.  
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que ten suficiente evidencia para o cancro de larinxe, pulmón, mesotelioma (de pleura 

e peritoneo) e de ovario. Entendo que, se non son suficientes, que non se recollan no 

Anexo I, pero polo menos no Anexo II.  

Malia todo, que ou  cancro de ovarios non estea  no Anexo I creo que é un grave erro, 

e, de novo, unha discriminación por razón de xénero cara a  as mulleres. Isto mostra a 

urxente necesidade  do lexislador ou lexisladora español para que leve a cabo unha 

reforma  no cadro de  enfermidades profesional, ou cal está obsoleto e non contempla  

enfermidades relacionadas con  as novas tecnoloxías, ou  enfermidades propias de 

mulleres. 

3.3. Enfermidades non recollidas pero causadas: enfermidades das mulleres  

Como se puido ver,  hai  patoloxías como ou  cancro de pulmón ou mesotelioma que  

poden afectar tanto a  homes como a mulleres; pero  hai  outras que só poden afectar  

ao xénero feminino, como é ou caso  do  cancro de ovario. O que ocorre é que para que 

se recoñeza como  enfermidade profesional, unha patoloxía ten que estar no Anexo 1 

(ou quizais no 2 se nun futuro puidese chegar a pasar  ao 1), pero e se a causa ou 

amianto, pero  na lexislación española non o  recolle desta maneira? Prívase  ao  

traballador ou  traballadora damáxima protección; que é a declaración de enfermidade 

profesional.  

É necesario  ter presente unha diferenciación entre patoloxía específica e inespecífica. 

a específica é aquela que tan só pode ser orixinada por un único factor ou circunstancia, 

neste caso por ou amianto (un  exemplo é a  asbestose);  mentres  que unha  

inespecífica é aquela cuxo orixe está en diversos factores, como pode ser ou  cancro de  

larinxe, podendo estar provocado por alcoholismo, ou tabaquismo; malia que neste 

concreto suposto a OMS definiuno como “ correlacionado positivamente coa exposición  

ao amianto”98.  

Ademais disto, engádese outro problema, como é o infra rexistro99. O que isto implica é 

que haberá en España moitísimas máis mulleres con amianto  no interior do seu corpo 

sen que se  haxan manifestado síntomas de  patoloxías relacionadas con el. Pero neste 

caso, ou  infra rexistro  recolle unha dobre discriminación  no caso das mulleres,  xa que 

non só non se rexistran todos os casos debido principalmente aos períodos de  latencia 

 
98 Báez Baquet, F. Patologías…, op.cit., páx. 2.   

99 UGT. Secretaría de Seguridad y Salud laboral y Medio Ambiente. Guía…, op.cit., páx. 60.   
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tan  longos destas  enfermidades; se non que  as específicas das mulleres, como ou  

cancro de ovarios, non está recolleito como  enfermidade profesional causada por este 

material.  

Vexamos uns  exemplos. Non é que pretenda expoñer un  traballo sen datos sobre os 

que traballar100, se non que  as cifras aquí  recollidas mostran que é totalmente imposible 

que só  haxa 2 mulleres en 2016 ou 1 en 2017 ou ningunha en 2015 que estean 

afectadas por ou amianto. Por que? Porque a maioría de  elas son ou ben  traballadoras  

xa falecidas, ou  amas de casa que non constan en ningún rexistro daSeguridade Social 

, ou ben  vítimas ambientais. Casualidade? Non o creo, se non que de novo ponse sobre 

a mesa unha discriminación a  aquelas mulleres mal definidas como non  traballadoras,  

xa que  elas son  as encargadas de levar a cabo ou  traballo intra doméstico por ou cal 

non reciben ningún tipo de retribución, estando durante a súa realización totalmente 

desprotexidas para unha futura pensión de xubilación. Sobre este tema, paréceme 

indignante que persoas que traballaron todos os días da súa vida desde que eran 

apenas nenas, ou sistema da Seguridade Social  le negue ou dereito a unha pensión 

contributiva, limitando isto á pensión non contributiva por non cotizar un número de anos 

determinado.  

Paréceme que  logo está a facerse mal desde a Seguridade Social ,  xa que semella 

que se está discriminando de novo a  as mulleres que o único que fixeron e seguen 

facendo é traballar en lugar de fóra, dentro da súa casa101. Seica se protexe e avógase 

tanto por ou teletraballo, pero seguimos tendo desprotexidas a  as amas de casa?102 

Todo isto é unha mostra evidente de como existe entre  as  enfermidades  profesionais 

unha discriminación por razón de xénero,  logo que se debe a que historicamente non 

se contou coa visión feminina para a tarefa lexislativa, o que implica que leis sufren un 

sesgo de xénero.  

Esta postura é defendida  tamén por  Cárcoba,  Báez e Puche (tres dos maiores expertos  

en amianto a nivel español), quen afirma que o infra rexistro utilizouse “para manter na 

ignorancia a los traballadores e a los ciudadanos”; pero eu iría máis  alá, porque  tamén 

 
100 Datos extraídos do Anuario de Estadísticas laborales do Ministerio de traballo, Migraciones e Seguridade 
Social de los años 2015, 2016 e 2017, citado en UGT. Secretaría de Seguridad e Salud laboral e Medio 
Ambiente. Guía…, op.cit., páx. 115.   

101 Sobre este tema, hai unha reciente noticia publicada o 8 de febreiro de 2021 titulada “Pensiones de 
amas e amos de casa: cuantías para cobrar en 2021”.  

102 Mi referencia a “amas de casa” no niega que defienda lo mismo para los “amos de casa”, pero o traballo 
ten una perspectiva de género que me lleva a poner no centro da redacción á muller.  
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empregouse para non estudar ou problema das mulleres afectadas por amianto, con 

base en que ou porcentaxe de afectadas era practicamente nulo. Polo tanto, que non 

se rexistren non implica que non existen, de feito, quizais non existan porque non se 

estudan103. Por mor disto, dícese que “el subregistro de los casos acontecidos de 

enfermidade y/o morte por amianto, es uno de los ingredientes fundamentales da 

“conspiración do silencio”, doblemente discriminatorio para as mulleres104.  

3.3.1. Sesgo de xénero: as esquecidas actividades feminizadas  

Na gran maioría de estudos, se  recollen todas  as  patoloxías que causa ou amianto  

desde un punto de vista masculino, abordando ou  cancro de pulmón, de estómago, de  

larinxe ou de farinxe, pero e  as  enfermidades causadas por ou amianto  nas actividades  

feminizadas? a máis relevante de  elas é ou  cancro de ovarios.  

Numerosísimos autores como Edelman (1992), o Heller (1999), o Wang (2013) 

recolleron a “alta mortalidad” por esta enfermidade “nas traballadoras do amianto”. A 

OMS recoñeceu na súa nota número 343 como enfermidade asociada á exposición ao 

asbesto. Según Bounin “existen suficientes evidencias científicas disponibles da 

asociación entre cancro de ovario e amianto”, dato que en Alemaña foi o suficientemente 

forte como para recoñecer que o cancro de ovario causado por exposición ao amianto 

debe recollerse como enfermidade profesional105.  

En España, dícese que o que existe en relación co cancro de ovarios e o amianto é 

unha “sospecha no confirmada”106; logo que se pode ver no caso da empresa Johnson 

&  Jonhson, a cal ten máis de 4000 procesos abertos pendentes debido a que os pos 

de  talco que comercializaban contiñan amianto, e numerosas afectadas polo seu uso 

doméstico han desenvolto diversos tipos de  cancro, polo que a empresa tivo que 

facerse cargo de “pagar indemnizaciones millonarias”107.  

A idea de loitar por recoñecer ou  cancro de ovario como  enfermidade profesional 

derivada da exposición  ao amianto non é un capricho das asociacións de afectadas e 

 
103 Cárcoba, Á.; Báez, F.; Puche, P. El amianto…, op.cit., páx. 20.  

104 Báez Baquet, F. Amianto…, op.cit., páx. 41.   

105 Báez Baquet, F. Patologías…, op.cit., páx. 16.   

106 UGT. Secretaría de Seguridad y Salud laboral y Medio Ambiente. Guía…, op.cit., páx. 46.  

107 Alonso, A. El amianto…, op.cit., páx. 15.  
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afectados, senón que é unha petición realizada nada máis e nada menos que por ou 

Parlamento Europeo  na  xa citada e de vital importancia Resolución do 14 de marzo de 

2013,  na cal se insta á Comisión Europea que inclúa xa os avances con relación  ao 

recoñecemento  do  cancro de ovario como relacionado coa exposición  ao amianto108.  

3.3.2. Fontes non xurídicas  

As normas, cando se  elaboran, xorden da vontade duna regulación xeral necesaria, 

como froito  do contexto Social ,  xa que é totalmente imprescindible que se tente 

aprender da realidade. Debido a isto, e partindo da base de que se lexislou sobre 

amianto desde inicios  do  século  XX, ou punto de vista da redacción é que é unha 

normativa pensada por e para  homes. Este é ou principal problema que se atopa este  

traballo, porque non  hai normativa referente  ao binomio  muller-amianto. Debido a iso, 

e demostrando unha vez máis a necesidade de que exista un enfoque de xénero  na 

prevención de rochas, foi necesario a obtención de información de estatísticas, 

documentos de sindicatos ou organismos públicos, documentais, ou noticias de prensa, 

entre  outros  materiais que ven citados  na bibliografía. 

Ademais, é necesario  ter presente a sentenza  do Tribunal Supremo do 23 de xullo de 

2020. En onda, concretamente  nofundamento xurídico cuarto, establécese a diferenza 

entre medios de proba e fontes de proba. O primeiro que os fai diferentes son os 

conceptos: os medios de proba son definidos como “instrumentos de intermediación 

requeridos por o proceso para a constancia material de los datos existentes na realidad 

exterior”, sendo as fontes de proba “la fuente de información do mundo exterior que está 

en capacidad de ofrecer o medio de prueba”.  

Ademais,  mentres   as fontes de proba son ilimitadas, tal e como di ou  art. 299.3 LEC,  

toldandoa de numerus  apertus, os medios de proba segundo ou 299.1 LEC constitúen 

un  numerus  clausus. Debido  ao avance das novas tecnoloxías, é cada vez máis 

habitual que se presenten  nas salas xudiciais documentos “a través de los nuevos 

soportes oectrónicos, lo que no debe excluir su naturaleza de prueba documental, con 

as necesarias adaptaciones”.  

Isto, a xuizo do TS, é necesario debido a que “si no se postula un concepto amplio de 

prueba documental, llegará un momento en que a revisión fáctica casacional quedará 

vaciada de contenido”, do que tampouco pode extraerse que “ello no supone que todo 

 
108 Arenas Gómez, A. Amianto…, op.cit., páx. 203.  
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correo oectrónico acredite o error fáctico de instancia”, polo que “será necesario valorar 

si se ha impugnado su autenticidad por a parte a quien perjudique; si ha sido 

autenticado, en su caso; e si goza de literosuficiencia”109.  

4. Protección Social : aseguramento, cotización e determinación da 

continxencia 

O amianto non ámbito xurídico foi tratado desde ou  Orde Social , sobre todo, 

concretamente  no dereito laboral e da seguridade Social ; pero non unicamente nese, 

senón que as pensións da  Seguridade Social son compatibles con supostas 

indemnizacións que se decreten en favor  dun  traballador ou  traballadora ou os seus 

herdeiros causas no Orde civil e/ou penal.110  

A orixe desta regulación en materia de prestacións de Seguridade Social atopámola 

(ademais das influencias recibidas por outras normativas xa citadas no ámbito da 

prevención de riscos), entre outras, no Texto Refundido da Lei General da Seguridade 

Social (RD 1/1994), o cal “hace extensivo o cadro de enfermidades profesionais do 

régimen general da seguridad Social , a aquellos regímenes especiales cuxa acción 

protectora comprenda a contingencia da enfermidade profesional”, xunto co RD 

1300/1995, o cal desarrolla as incapacidades laborais do sistema da Seguridade Social; 

junto con Ordes como a TAS/4054/2005, o a TAS/1/2007 (a cal aproba o CEPROSS 

como vía de comunicación electrónica do parte de enfermidade profesional), a 

Resolución da Secretaría de Estado da Seguridade Social de 19 de setembro de 2007, 

que indica “el procedimiento a seguir en todos los expedientes tramitados por as Mutuas 

en materia de prestaciones por incapacidad temporal e morte e supervivencia sin que 

sea considerada como profesional a contingencia causante”. Outra Orde relevantes é a 

TIN 1448/2010, de 2 de xuño, xa que crea as PANOTRATSS, recollidas nun ficheiro 

todas aquelas “patoloxías no traumáticas causadas o agravadas por o traballo”, pero 

que non se consideran enfermidade profesional por non posuír os requisitos desta111.  

 
109 STS de 23 julio 2020 (Rec. 239/2018), páxs. 8 e 9.  

110 Azagra Malo, A. e Gili Saldaña, M. Guía…, op.cit., páx. 19.   

111 UGT. Secretaría de Seguridad e Salud laboral e Medio Ambiente. Guía…, op.cit., páxs. 97 e 98; sendo 
un exemplo disto as placas pleurais.   
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4.1. Alta  

Según Cayetano Núñez González112 o alta “es aquel acto (administrativo113) de 

encuadramiento por o que a TGSS reconoce que una persona está realizando una 

actividad productiva incluida nonivel contributivo”, cuxa regulación atópase no art. 139 

LXSS e nos artigos 7, 29 e seguintes do Real Decreto 84/1996, de 26 de xaneiro, por o 

que se aprueba o Regulamento General sobre inscripción de empresas e afiliación, 

altas, bajas e variaciones de datos de traballadores na Seguridad Social . É necesario 

recordar a diferenciación coa afiliación, sendo esta “única, vitalicia e general”, mentres  

que as altas “se producen cada vez que una persona trabaja e en cada uno de los 

regímenes en los que deba encuadrarse a actividad o actividades desarrolladas”. A 

solicitude da alta ten que producirse antes do inicio da actividade, tendo o empresario 

sesenta días naturais para anticipala, a pesar de que esta “surta efectos “a partir do día 

en que se inicie a actividad”, segundo o art. 35.1.1º RD 84/1996.  

Mentres  que Núñez sostén a existencia de  catro clases de alta, Blasco LLahoz  as 

divide en tres tipos de altas.  As catro serían: alta real, alta presunta ou de pleno dereito, 

ou alta especial, e a situación asimilada  ao alta;  mentres  que  as tres serían ou alta 

real, ou alta asimilada ou situación asimilada  ao alta, e ou alta presunta ou de pleno 

dereito. Debido a que neste traballo farase unha recompilación básica da normativa de 

seguridade Social , estudarei tan só os tres tipos de alta. A alta real é definida como a 

producida “con o ingreso notraballo o o inicio da actividad profesional”, e é mantenida 

“en tanto en cuanto o traballador presta sus servicios o desarrolla su actividad”. A súa 

principal función é “establecer un control da persistencia da profesionalidad”, seguindo 

a STS de 17 de abril do 2000. 

A alta asimilada ou situación asimilada a de alta é definida como “aquelas que aparecen 

creadas e configuradas por o legislador para supuestos de suspensión o extinción das 

actividades laborales o profesionais nas cal es se produciría a baja na relación de 

Seguridad Social ”, pero, en lugar diso, “permiten manterla e proteger así ao traballador”, 

logrando isto mediante una “ficción jurídica”, o cal permite o acceso ás prestacións.  

 
112 Roqueta Buj, R. e García Ortega, J. (Dirs.). (2020). Derecho da Seguridad Social . 9ª edición. Tirant lo 
Blanch, páx. 151.  

113 Blasco Lahoz, J.F. e López Gandía, J. (2020). Curso de Seguridad Social . 12ª edición. Tirant lo Blanch, 
páx. 264.  
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A alta presunta ou de pleno dereito “es aquella situación en que existe actividad normal 

de traballo y, por tanto, debería existir alta real, pero na que o empresario ha incumplido 

sus obligaciones, ante lo cal  o legislador otorga a protección automáticamente ao 

traballador”, polo que así se libera ao traballador de consecuencias negativas do 

incumprimento do seu empresario en relación coas prestacións.   

4.2. Cotización  

Blasco LLahoz define a cotización á Seguridade Social como “obligatoria para todos los 

regímenes do sistema de Seguridade Social (arts. 18.1 LXSS e 6.1 RD Decreto 

2064/1995, de 22 de diciembre, por o que se aprueba o Regulamento General sobre 

Cotización e Liquidación de outros Derechos da Seguridad Social ), para todas as 

personas físicas o jurídicas”. a cotización se leva a cabo “por a contingencia de 

desempleo, ao FOGASA, por formación profesional e por cuantos outros conceptos se 

recauden conjuntamente”. Pero, se non fose suficiente, tamén se deben realizar 

“operaciones, comunicaciones e demás actos de determinación das cuotas e por los 

conceptos de recaudación conjunta”, “recargos e intereses sobre tales cuotas”, entre 

outros114.  

Sobre os suxeitos obrigados a cotizar, cabe sinalar que  norégimen xeral corresponde 

aos  traballadores por conta allea e asimilados comprendidos dentro deste réxime, e 

aqueles empresarios con conta propia. Os empresarios están obrigados 

“exclusivamente a efectuar as cotizaciones completas para a cobertura de los riscos de 

AT e EP”, existindo esta “aunque a empresa, con infracción de lo dispuesto na 

legislación aplicable, no tuviera establecida a protección de su personal o de parte do 

mismo, respecto de aquelas contingencias”115.  

O principal responsable da cotización é o empresario, “suxeito responsable do 

cumplimiento da obligación de cotización, que deberá ingresar, en su totalidad, tanto 

sus propias aportaciones como as de sus traballadores”, citando os artigos 142.1 e 

154.1 LGSS, e o 22.6 do RD 2064/1995116; pero poden existir responsables conexos da 

cotización: responsabilidade solidaria (“por sucesión na titularidad da explotación, 

 
114 Blasco Lahoz, J.F. Seguridad Social …, op.cit., páx. 306.  

115 Blasco Lahoz, J.F. Seguridad Social …, op.cit., páx. 314.  

116 Blasco Lahoz, J.F. Seguridad Social …, op.cit., páx. 316.  
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industria o negocio” se extiende a a totalidad das deudas anteriores a a sucesión), 

subsidiaria e mortis causa117.  

El objeto da cotización é a cuota, definida por Blasco Lahoz como “manifestación da 

obligación de cotizar durante un tempo determinado (período de cotización) respecto de 

los sujetos obligados a cotizar (art. 6.2 RD 1995)”. Dicha cuota é o resultado de aplicar 

unha porcentaxe (tipo de cotización) a unha cantidad fixa denominada nas normas 

aplicables base de cotización, e tamén debe deducirse, si es necesario, “el importe das 

bonificaciones y/o reducciones que resultnaplicables, todos eles establecidos 

anualmente” pola Lei de Presupuestos Generales118.  

4.3. Prestacións 

Según González e Barcelón, as prestacións da Seguridade Social son definidas como 

“el conjunto de medidas (económicas, técnicas, de servicios) que o Sistema de 

Seguridade Social prevé para hacer frente a as situaciones de necesidad consecuencia 

da materialización das contingencias protegidas”119. A pesar da existencia de diversas 

clasificacións, estes autores as dividen entre: prestacións económicas ou en diñeiro (a 

resposta más habitual), e prestacións técnicas, en especie o en servicios (asistencia 

sanitaria, rehabilitación, entre outras).  

Sobre as prestacións económicas, se dividen naquelas con carácter periódico (mes a 

mes abonadas, como a incapacidade temporal), o as que se fan nun único pago (pago 

a tanto alzado, indemnizacións por accidente de traballo, por exemplo). Dentro das 

periódicas, estas se subdividen entre subsidios (“naturaleza temporal o provisional”, xa 

que se mantén solo durante un certo período de tempo, como as de incapacidade 

temporal mentres sobreveña esta situación), mentres que as pensións (“naturaleza 

permanente o vitalicia”, como ocorre con incapacidade permanente, xa que no hai 

posibilidade de regreso a un estadio anterior, é dicir, no se recuperará a saúde)120.  

 
117 Blasco Lahoz, J.F. Seguridad Social …, op.cit., páx. 317.   

118 Blasco Lahoz, J.F. Seguridad Social …, op.cit., páx. 318.   

119 Barcelón Cobedo, S. y González Ortega. (2020). Introducción al Derecho de la Seguridad Social . 14ª 
edición. Tirant lo Blanch, páx. 220.   

120 Barcelón Cobedo, S. e González Ortega. Introducción…, op.cit., páx. 221.   
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La enumeración das prestacións está recollida no artigo 42.1 LGSS, e outra das súas 

clasificacións é entre natureza contributiva e non contributiva, estando financiadas as 

primeiras “mediante as cuotas das personas obligadas”, e as segundas “al presupuesto 

da Seguridad Social ”, salvo a asistencia sanitaria que é asunto de financiación 

autonómica.121 

*É un tema relevante ou relativo  ao adiamento  do pagamento, ou cal se regula  no art. 

23  LGSS, onde se di que a Tesourería Xeral da  Seguridade Social pode conceder 

adiamentos das débedas da Seguridade Social ; pero estes nunca poderán versar sobre  

as achegas dos  traballadores nin sobre  as cotas relativas a continxencias  profesionais 

(EP e  AT). É dicir, a conclusión principal deste  artigo é que os pagamentos relativos a  

as continxencias  profesionais non poderán ser aprazados.   

Tamén é relevante ou  art. 90  LGSS, relativo á Comisión de Prestacións Esenciais, ou 

cal  recolle unha serie de beneficios que lle serán concedidos aos  traballadores 

protexidos (é dicir, que estean baixo ou amparo duna mutua, xunto aos seus herdeiros) 

que  haxan padecido unha continxencia profesional (ben  haxa sido unha  enfermidade 

profesional, ben un accidente de  traballo) e, como consecuencia desta circunstancia 

adversa, atópense nunha “situación de necesidade”. Estes beneficios son concedidos 

pola Comisión antes citada, e derivan  do fondo dispoñible da reserva de asistencia 

Social , ou cal é creado pola mutua; e é importante resaltar que non  hai unha concreta 

partida orzamentaria específica destinada a estas prestacións, polo que se atopará 

dentro dos fondos destinados a “outros gastos”. Ditas prestacións complementarias (as  

recollidas  no artigo 96  LGSS,  tamén coñecidas baixo ou nome de “prestacións de 

asistencia Social  autorizadas”) atópanse reguladas  na Resolución do 28 de outubro de 

2019 da Dirección Xeral de  Ordenación da Seguridade Social . 

Esta resolución  recolle un tipo de prestacións que poderiamos bautizar baixo ou nome 

de “ocultas”,  xa son meramente citadas  na  LGSS, sen que se lles dedique un concreto  

artigo en dita  Lei.  No preámbulo do devandito texto se  recolle a idea que  xa tratei en 

parágrafos superiores en relación con ou tipo de prestacións que se desenvolven nesta 

Resolución,  as cales son prestacións complementarias sufragadas en base  ao 10%  

do total  do excedente das mutuas resultante tras dotar á Reserva de Estabilización de 

Continxencias  profesionais da Seguridade Social . É moi relevante o concepto de 

estado ou situación de necesidade que se recolle no párrafo segundo deste preámbulo, 

 
121 Roqueta Buj, R. e García Ortega, J. Derecho de…, op.cit., páx. 217.  
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xa que no toda persoa o causahabiente que haxa sufrido un accidente de traballo o 

enfermidade profesional terá dereito a estas prestacións, si no tan só aquelas persoas 

que, como resultado deste suceso, viran mermada a súa situación, empeorada respecto 

do que era a súa vida antes do accidente o enfermidade derivados do traballo.  

Alén do que di ou  art. 96  LXSS (definíndoas como alleas e complementarias), 

especifícase o seu encadramento no apartado segundo  do  artigo 42  LGSS, estando 

integradas entre os beneficios da asistencia Social , baixo os principios  do  artigo 2  

LXSS (universalidade, unidade, solidariedade e igualdade), os cales deben completarse 

cun específico para estas prestacións, como é a seguridade, ou, o que é o mesmo, a 

ausencia de arbitrariedade na súa concesión; por  iso é necesario  recoller unhas 

disposición xerais para evitar este problema, servindo estas de guía para  as Comisións 

de Prestacións Especiais, órganos encargados do seu outorgamento.  

O contido da resolución baséase en seis puntos crave: catálogo de prestacións, suxeitos 

que  poden causalas, réxime de aplicación, límites de rendas  na unidade de convivencia 

e documentos necesarios en cada caso, xunto con ou concepto de unidad de 

convivencia.  

Primeiro. Sobre ou catálogo de prestacións. É necesario dicir que  as prestacións aquí  

recollidas son  numerus  clausus, tal e como di ou primeiro dos puntos da Resolución. 

Sen profundar demasiado no seu estudo, a súa clasificación divídese en prestacións 

complementarias de rehabilitación e recuperación (axudas para custear os gastos 

vinculados  ao ingreso  do  traballador nun centro hospitalario, ou axudas para 

tratamentos médicos ou terapias non regrados, entre  outras); reorientación profesional 

e adaptación  do posto de  traballo (cursos para a formación profesional e inserción 

socio laboral, entre  outros); axuda para a adaptación dos medios esenciais para ou 

desenvolvemento das actividades básicas da vida diaria (axuda para adaptación  do 

vehículo, axuda para ou acceso a novas tecnoloxías da información e comunicación, 

entre  outros); e  outras prestacións (complemento  ao auxilio por defunción, ou axuda 

para ou  mantemento da posesión ou goce da vivenda habitual, entre  outros).  

Segundo. Sobre os suxeitos beneficiarios. Se  recollen catro tipoloxías de persoas que 

poderán optar a ser beneficiarios das prestacións complementarias.  

En primeiro lugar, estaría a persoa  traballadora (debido aos danos sufridos por un 

accidente de  traballo ou  enfermidade profesional, sempre e cando quede probado e 
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acreditado mediante informe médico que  ditos danos son “consecuencia directa”  dun 

suceso non ámbito laboral; aínda que se  haxa perdido ou emprego con anterioridade).  

En segundo lugar, ou cónxuxe ou parella de feito da persoa  traballadora afectada por 

ou suceso laboral que faleceu, malia que non teña dereitos sucesorios respecto  do 

afectado ou afectada; e os descendentes (concretamente, fillos e fillas)  do 

convalecente.  ademais, é necesario que ambos casos  constitúan unha unidade familiar 

con ou  traballador ou  traballadora afectado.  

En terceiro lugar, e só en defecto dos anteriores, os beneficiarios serían os netos, e, a 

falta destes, os pais. De novo especifícase que, para recibila, deberían constituír unha 

unidade familiar con ou  traballador ou  traballadora falecido,  xa que se entende que de 

non pertencer á devandita unidade non se verá afectado (é dicir, non será tachada a 

súa situación como de especial estado de necesidade).  

Por último, ábrese unha posibilidade en favor daqueles familiares (calquera, ben sexa 

familiar ou parella de feito ou cónxuxe) que cumpran dúas condicións:  ter condición de  

derechohabiente respecto  do falecido ou falecida, e terse feito cargo dos gastos do 

deceso. Este último inciso non é tan restritivo como os anteriores, pero, aínda así, deben 

cumprirse determinadas condicións. En resumo, podemos establecer que os suxeitos 

beneficiarios que  poden optar a estas prestacións son un número reducido  ao  ter en 

conta ou alto número de requisitos que se lles esixen.  

Terceiro. Sobre o réxime de aplicación de prestacións complementarias. Neste precepto 

descríbese como será a concesión destas prestacións, sendo  as mutuas colaboradoras 

coa  Seguridade Social as encargadas de tramitar ou expediente relativo a estas 

mediante  as Comisións de Prestacións Especiais. É importante  ter presente que dita 

concesión terá carácter  potestativo (é dicir, que non é automática a súa concesión) 

tanto no seu recoñecemento como na súa contía.  

Terán a posibilidade de determinar  as propias mutuas ou porcentaxe dos gastos  cuxa 

cobertura sufragarán, “atendendo  ao especial estado ou situación de necesidade  do 

beneficiario”, estudando criterios como  as consecuencias que ou accidente ou  

enfermidade  haxan suposto para a unidade familiar, ou  as limitacións que se  haxan 

derivado por ou  traballador ou  traballadora por mor do devandito suceso, entre  outras.  

É moi importante que  as mutuas xustifiquen debidamente a existencia  do especial 

estado ou situación de necesidade cando determinen ou importe da axuda; lembrando 



51 
 

ou concepto que puxen de manifesto en páxinas anteriores sobre estado de necesidade, 

debendo ser este “sobrevindo” e tendo “a súa causa directa  no accidente de  traballo 

ou a  enfermidade profesional”.  

Para iso, é necesario que se presenten polos solicitantes das devanditas prestacións  

as facturas e documentos que xustifiquen todos os gastos que realizaron; lembrando  

tamén este precepto terceiro que  as prestacións complementarias serán recoñecidas 

tan só “unha única vez por cada accidente de  traballo ou  enfermidade profesional”, 

sendo necesario que se acredite ou accidente ou  enfermidade mediante ou parte 

recolleito  na  LGSS, mediante resolución da entidade xestora, ou mediante sentenza 

xudicial firme,  xa que este documento é esencial que figure no expediente como 

requisito imprescindible.  

De todo este  artigo pode deducirse unha normativa estrita, pero que resulta necesaria 

para evitar desigualdades á hora  do repartición das prestacións,  xa que deben 

destinarse a todas  aquelas persoas que máis o necesiten, polo que é necesario esta 

lexislación.  

Cuarto. Tramos de renda. Non profundarei máis neste precepto  xa que carece de 

relevancia  no corpo do meu  traballo, porque  recolle os ingresos totais da unidade de 

convivencia para ver se está entre os limiares esixidos para a recepción da axuda.   

Quinto. Concepto de unidad de convivencia. Enténdese por tal “la formada por o 

traballador accidentado o afectado de enfermidade profesional e as personas señaladas 

noapartado segundo de esta resolución – sobre los sujetos beneficiarios – que convivan 

con él ao tempo de producirse o feito causante, o deban convivir con él como 

consecuencia do accidente de traballo o enfermidade profesional”. a proba da existencia 

duna unidade de convivencia realízase mediante ou certificado de empadroamento, 

pero esta non está baseada simplemente na súa presentación,  xa que é posible unha  

contraproba, a cal é complexa, pero susceptible de ser realizada. É dicir, pódese destruír 

a presunción de convivencia sustentada no devandito certificado de empadroamento. 

Neste sentido, a xurisprudencia foi  flexibilizadora,  xa que non foi tan estrita como así o 

indica a norma.  Exemplo da devandita doutrina é a  STS do 25 de maio de 2010  na cal 

se nega que ou vínculo existente entre unha parella de feito tan só poida probarse por 

ou certificado de empadroamento,  do cal se predica que “no es constitutivo, ni es o 

único medio probatorio”, podendo aportar recibos bancarios relativos ao pago de 

servicios básicos en una vivenda como a luz, o gas o a electricidade; ademais de outros 

documentos como informes da policía. Por lo tanto, podemos dicir que o 
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empadroamento constitúe unha proba cuxo valor está taxado, e que ten presunción de 

veracidade, pero que ou xuíz de instancia pode destruír mediante os feitos que lle sexan 

presentados.  

Un punto que ten gran conexión cos elementos esenciais  do  traballo (como son ou 

papel da  muller  no mundo laboral en xeral e o seu  padecemento de  enfermidades 

relacionadas con ou amianto en particular) céntrase en ver como esta resolución 

esquécese (como a infinita maioría das normas) de pensar que  as mulleres  poden ser  

as que  haxan sufrido ou accidente de  traballo ou a  enfermidade profesional. Proba de  

iso é que toda a resolución refírese sempre  ao  traballador en masculino. Coa 

Resolución do 28 de outubro de 2019, vemos como  as mulleres seguen sendo  as 

grandes silenciadas por ou amianto en particular e ou mundo laboral en xeral. 

4.3.1. Incapacidade temporal  

O máis rechamante desta é a “su incidencia na capacidad para o traballo do suxeito que 

a padece e o feito de que se trata duna contingencia limitada notempo”, xa que é posible 

que apareza máis duna vez ao  longo da vida  do  traballador. Por este motivo, é 

necesario levar un control o suficientemente estrito por parte ben da Seguridade Social, 

ben da Mutua,  xa que non sempre foi estrito e é unha das prestacións con maior peso 

dentro  do gasto total da Seguridade Social 122. Isto creou numerosas reformas en esta 

prestación, co obxecto de obter “control do proceso de declaración e mantemento da 

tutela pública”. 

El art. 169 LGSS123 en por si non outorga unha definición plena da incapacidade 

temporal, tan só refírese a que “son constitutivas (de esta incapacidade temporal) as 

situaciones debidas a enfermidade común o profesional e a accidente no laboral o de 

traballo”, é dicir, estando provocada tanto por continxencias comúns como  profesionais. 

Os seus elementos esenciais son: “alteración da salud que imposibilita para o traballo”, 

“limitación temporal de dicha imposibilidad”, e “la intervención da Seguridade Social en 

cuanto ao control da situación que incapacita ao traballador o traballadora”.  

 
122 Barcelón Cobedo, S. y González Ortega. Introducción…, op.cit., páx. 340.   

123 Barcelón Cobedo, S. y González Ortega. Introducción…, op.cit., páx. 341.  
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Por ende, é posible definila como “la imposibilidad de trabajar (con pérdida da capacidad 

de ganancia), de duración limitada, debida a causas de índole patológico e que 

determina a suspensión da relación laboral” 124.  

No seu apartado segundo, o art. 169.2 LXSS especifica que dentro do periodo máximo 

de incapacidad temporal e da súa posible prórroga estarán computados os periodos de 

recaída e de observación. Recaída é definida como aquela situación que implica que, 

dentro  do mesmo proceso de incapacidade temporal, prodúcese unha nova baixa por 

“la mesmao similar patología dentro de los 180 días naturales” posteriores á fecha na 

que ten efectos o alta médica anteriormente concedida. 

Son requisitos esenciais para a súa concesión: estar afiliado, de alta e cumprir 

determinada carencia. Flexibilízase ou requisito  do alta para os casos de que a 

continxencia sexa profesional (156.3  LGSS); e son necesarios 180 días nos 5 anos de 

contado anteriores  ao feito causante, agás que dita situación estea provocada por 

accidente de  traballo,  enfermidade profesional ou accidente non laboral, porque ou 

período de carencia só opera nos casos de  enfermidade común125.  

O seguinte  artigo relevante é ou 102  LGSS, no cal fálase sobre a colaboración das 

empresas, dicindo que tiña posibilidade de asumir ou pagamento directamente das 

prestacións por incapacidade temporal por accidente de  traballo ou  enfermidade 

profesional; o que implicaría ou “alivio”  do pagamento por parte da Seguridade Social ,  

xa que desde ou día seguinte  ao accidente profesional ou á declaración de  enfermidade 

profesional, ou  traballador pasa a recibir ou 75% da base reguladora diaria directamente 

da mutua con custo 0 para a empresa. É dicir, que este compromiso  do  artigo 102  

LXSS implicaría un gran aforro, pero lembremos ou carácter potestativo e non 

imperativo  do verbo “poderá”. Isto pon de relevancia que,  ao ser  logo voluntario por 

parte dos empresarios, non  hai ningunha empresa actualmente en España que estea a 

seguir este sistema.  

É necesario estudar dous aspectos dentro da prestación por incapacidade temporal: un 

de  eles é o relativo aos riscos profesionais, e outro os períodos de observación.  

Sobre os riscos profesionais  

 
124 Barcelón Cobedo, S. y González Ortega. Introducción…, op.cit., páx. 342.  

125 Barcelón Cobedo, S. y González Ortega. Introducción…, op.cit., páx. 343.   
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Esta situación por riscos  profesionais prodúcese cando a causa  do inicio desta 

incapacidade está nunha  enfermidade profesional, accidente de  traballo ou nos 

períodos de observación por  enfermidade profesional, se é necesaria a baixa médica;  

xa que estes ocorren non ámbito da prestación de servizos, non fose  do tempo de  

traballo. 

Según a guía xurídica de Wolters Kluwer126, “las contingencias profesionais son hechos 

que se producen nodesarrollo duna actividad laboral, cuyo efecto es una aoteración da 

salud con consideración de accidente de traballo o enfermidade profesional”.  

Polo tanto, ou tempo que un accidente de  traballo ou unha  enfermidade profesional ou 

un período de observación priva  ao  traballador ou  traballadora de prestar servizos, é 

a incapacidade temporal por riscos  profesionais.   

Sobre os períodos de observación  

Esta regulación atópase no artigo 169.2  LGSS, ou cal “asimila a situaciones 

determinantes de incapacidad temporal los periodos de observación por enfermidade 

profesional”, nos que sexa necesaria baixa médica. É dicir, que neste caso non houbo 

aínda “una situación real de incapacidad”, xa que só se mantivo a un traballador privado 

do seu desempeño laboral “de forma preventiva”, con “el único propósito de diagnosticar 

definitivamente una eventual enfermidade profesional”.  

Fálase duna duración de seis meses que se  poden prorrogar por  outros seis. Cando 

pasaron  xa estes seis ou doce meses, ou  traballador pode ser dado de alta médica, 

recibir a declaración de incapacidade permanente, ou continuar en situación de  IT, 

descontándose neste suposto “el relativo ao periodo de observación (seis o doce 

meses)”127.  

O  artigo 176  LXSS está en relación con ou 169.1  b.  LXSS tratado  supra,  xa que 

aborda os períodos de observación e obrigacións especiais en caso de  enfermidade 

profesional. Polo tanto, define no seu punto primeiro ou período de observación como 

tempo necesario para ou estudo médico duna  enfermidade profesional se ou 

diagnóstico definitivo necesita  dun certa marxe temporal para ser determinado. 

 
126 Concepto de Contingencias profesionais nas Guías Jurídicas de Wolters Kluwer.  

127 Barcelón Cobedo, S. y González Ortega, S. Introducción…, op.cit., páx. 342.   
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4.3.2. Incapacidade permanente  

Definida no 193 LGSS, a incapacidade permanente “consiste na disminución o 

anulación da capacidad laboral, por reducciones anatómicas o funcionales graves, una 

vez que o traballador ha sido dado de alta médica o ha terminado a situación de IT”. Los 

grados desta son: parcial (no inferior ao 33% do rendemento normal), total 

(imposibilidade de levar a cabo “todas o as fundamentales tareas da profesión habitual”), 

absoluta (imposibilidad de ejercer toda profesión), e gran invalidez (“cuando o 

incapacitado requiere asistencia para los actos más esenciales da vida”), grados de los 

que se prevé en breves una reforma.  

Los requisitos son a afiliación e o alta (a no ser que haxa un periodo anterior de 

cotización de 15 años con una concreta distribución), e ter un mínimo periodo de 

cotización (periodo de carencia non exixible para casos de accidente no laboral ni 

contingencias profesionais128) en caso de ser por enfermidade común129. En caso de 

crearla os riscos profesionais, “el alta existe siempre en tanto que juega o mecanismo 

de flexibilización do alta presunta o de pleno derecho”130.  

En relación coa incapacidade permanente, é necesario estudiar dos puntos relevantes: 

o concepto do feito causante, e a relación da silicoses con a asbestose.  

Sobre o feito causante  

El feito causante consiste na “concreción subjetiva e temporal da contingencia”131, o cal  

será distinto en función de si a incapacidade permanente “ha estado precedida o no por 

otra IT”. Por ende, si xa ha estado a traballadora o traballador en situación de IT, e logo 

foi declarado como incapaz permanente, se determinará producido o feito causante “en 

o momento do agotamiento da incapacidad temporal”; pero se non houbo IT previa, “el 

hecho causante hace coincidir con el dictamen del EVI no que se reconozca a existencia 

de una incapacidad y su grado”, precisando en ambos casos “una declaración formal”, 

a primera por “alta médica por agotamiento de IT”, e a segunda por “el dictamen do 

 
128 Barcelón Cobedo, S. y González Ortega, S. Introducción…, op.cit., páx. 360.   

129 García Ortega, J. e Pérez de los Cobos Orihuel, F. (2020). Curso básico de derecho do traballo e da 
Seguridad Social . 16ª edición. Tirant lo Blanch, páx. 391.  

130 Barcelón Cobedo, S. y González Ortega, S. Introducción…, op.cit., páx. 360.   

131 Barcelón Cobedo, S. y González Ortega, S. Introducción…, op.cit., páx. 356.   
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EVI”132. O artigo 199 LXSS recolle una norma especial sobre incapacidade permanente 

derivada de enfermidade profesional, dicindo que serán as disposición de desarrollo 

desta Lei as encargadas de adaptar as normas de este capítulo a as enfermidades 

profesionais, en función de sus peculiaridades e características concretas. 

Relación da silicoses coa asbestose  

Se ha estado realizando una interpretación extensiva na xurisprudencia, xa que se ha 

aplicado ao OM por silicoses ao amianto.  

En relación con isto, é necesario profundizar na Orde de 15 de abril de 1969, encargada 

de establecer as normas para a aplicación e desarrollo das prestacións por invalidez no 

Régimen General da Seguridad Social. Volvemos a encontrarnos co mesmo problema 

que coa xa estudiada Resolución de outubro de 2019, debido a que no ten consideración 

de norma más alá que en sentido material. Debido a que data do año 1969, no podemos 

afirmar que sexa un Real Decreto, pero si es posible dicir que actúa como tal, ademais 

de que ten un contenido material de norma. Esta disposición ten rango de Regulamento, 

en sentido material, pero no formal.  

No seu capítulo primeiro, inclúe disposición xerais, relativas aos conceptos de 

incapacidade permanente e provisional, xunto á situación previa á invalidez. No seu 

capítulo segundo, regúlase a invalidez provisional,  as prestacións económicas, os 

beneficiarios, a iniciación, extinción, ou recoñecemento  do dereito, a denegación, 

anulación e suspensión, ou pagamento, e ou pluriemprego. É necesario  ter presente 

que este termo de invalidez provisional deixou de existir desde ou ano 1994, polo que  

as disposición relativas a onda atópanse derrogadas tacitamente, sendo substituídas 

por ou  art. 174  LGSS.  

En ou capítulo terceiro fálase da invalidez permanente, a súa gradación e definición, 

xunto con  as prestacións económicas, os seus beneficiarios,  as situacións asimiladas  

ao alta, ou nacemento e duración  do dereito, a súa extinción, a súa denegación e as 

súas compatibilidades,  ademais  do pagamento.  

Tras iso, na sección quinta  do Capítulo III, se recollen normas especiais para a invalidez 

permanente derivada de  enfermidade profesional, entre os  artigos 41 a 45.  

 
132 Barcelón Cobedo, S. y González Ortega, S. Introducción…, op.cit., páx. 357.   
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O  artigo 41 versa sobre normas aplicables, dicindo que, agás particularidades que se 

especifiquen nos posteriores  artigos,  as aquí  recollidas serán  as establecidas para os 

graos de incapacidade, os beneficiarios,  as condicións e a contía das prestacións para 

os casos de  enfermidades  profesionais.  

O  artigo 42 regula a iniciación  do dereito, fixando que terá lugar  nas datas descritas.  

Por un lado, en caso de estar nactivo, traballando por conta allea para unha concreta 

empresa,  no momento da realización do recoñecemento médico e a declaración de 

incapacidade permanente derivada del, a data será “la do día siguiente a a terminación 

da situación de incapacidad laboral transitoria da que se derive a invalidez”; pero se non 

estivese  ao servizo de ningunha empresa e declárase nun recoñecemento médico a 

súa situación de invalidez permanente, a data será cando “haya tenido lugar o 

reconocimiento”. Otra posibilidade é que o traballador o traballadora se atopase en 

situación de invalidez provisional ou de desemprego “total e subsidiado” e se declarase 

a invalidez permanente por enfermidade profesional, a data será “la do día siguiente ao 

cese naquella situación”.  

O  artigo 43  recolle a compatibilidade entre as devanditas prestacións e a realización 

de  traballos por conta allea (lembremos que ou  artigo 11  recolle catro graos de 

incapacidade permanente: parcial ou total para a profesión habitual, absoluta para todo  

traballo ou gran invalidez), estando permitido realizalos sempre e cando  haxan obtido 

previamente a autorización da entidade xestora “que tenga atribuida a protección por 

enfermidade profesional”. Para dita concesión, se ponderarán a naturaleza e 

condiciones do traballo a realizar e “las circunstancias que concurran na enfermidade 

profesional do traballador”. Os empresarios ou empresarias que os contraten deberán 

comprobar que contan con esta autorización. Establécense posibles sancións para 

ambas as partes de non cumprir co recolleito neste precepto por ser tachadas como 

infraccións graves  na LISOS.  

O  artigo 44  recolle os recoñecementos periódicos, dicindo que será posible que se lles  

recoñeza a aqueles traballadores declarados inválidos por  enfermidade profesional que 

se consideren “procedentes”, sendo posible  tamén “instar, como resultado destes,  as 

consecuentes revisións da súa incapacidade”. É obrigatorio que entre recoñecemento 

sucesivos medien, como mínimo, seis meses.  

O  artigo máis relevante para ou fondo do meu  traballo é ou  artigo 45,  xa que  recolle 

normas específicas e particulares para a silicoses, unha das  patoloxías causadas por 
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ou amianto. Como podemos ver, non  hai nin rastro das mulleres ao  longo desta  Orde 

Ministerial, e menos neste precepto no cal nin se pasaba pola imaxinación que  

traballadoras, amas de casa e veciñas puidesen padecer esta patoloxía. Se  recollen 

tres graos de  silicoses en función da gravidade das  patoloxías.  

El primeiro grao comprende a silicoses “definida e típica que no origine por se 

mesmadisminución aoguna” para a capacidade do traballo, e este non terá 

consideración de “situación constitutiva de invalidez”. A pesar disto, se poderá equiparar 

co segundo grado de silicoses “mentres  coexista con” bronca neumopatía crónica, 

cardiopatía orgánica, o cadro de tuberculosis; o  tercer grao se concurre con “afecciones 

tuberculosas que permanezcan activas”.  

El segundo grado comprende a silicoses “definida e típica” que inhabilite para aquelas 

“tareas fundamentales de su profesión habitual”, e se será considerada como “situación 

constitutiva de invalidez permanente” equiparada ao grado de “incapacidad total para a 

profesión habitual”. A pesar disto, se poderá equiparar coo terceiro grao se concorren 

“afecciones tuberculosas que permanezcan activas”. Todo traballador (o traballadora, 

aínda que no se contemplaba esta posibilidade) con independencia da súa idade, terá 

dereito a pensión vitalicia cuxa cuantía se recolle no artigo 15.2. da Orde Ministerial; sen 

prexuizo das “medidas de recuperación procedentes”.  

O tercer grado comprende casos en los que a silicoses “se manifieste ao menor esfuerzo 

físico e resulte incompatible con todo traballo”, se sendo considerada como “situación 

constitutiva de invalidez permanente” equiparada ao grado de “incapacidad absoluta 

para todo tipo de traballo”.  

Este  artigo 45 está presente en numerosos problemas litixiosos,  xa que tan só se regula 

a  silicoses cando ou amianto (material sumamente utilizado nos anos finais da década 

dos 60 cando se emite esta  Orde Ministerial) estaba en alza. Por que non se regula 

para a  asbestose? Nin que dicir ten que para  aquelas  enfermidades propias das 

mulleres como ou  cancro de ovario de ningunha maneira pasábase dita aplicación. 

En relación con esta falta de regulación, preguntei á profesora María Jesús Souto Blanco 

sobre a razón da falta de regulación para a  asbestose,  xa que nun principio eu cría que 

tiña que ver coa falta de mobilización sindical en cidades como Ferrol, Cádiz ou 

Cartaxena, pero  isto non é  do todo correcto,  xa que a profesora Souto explicoume que 

ou principal problema veu porque a  silicoses relacionábase cunha concreta actividade 

(a  minería),  mentres  que a  asbestose non estaba vinculada a un único colectivo, por 
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estar presente en sectores desde a construción, fábricas, etc.  ademais, ou problema  

do amianto e a súa principal patoloxía que é a  asbestose, non comezaron a saír á boia 

os seus síntomas ata finais dos anos 70  do  século pasado, debido ao seu gran período 

de  latencia, fronte á silicose, polo que se atrasou toda a regulación debido á falta de 

“afectados” que manifestasen os seus síntomas e a súa declaración como canceríxeno,  

ademais da prohibición do seu uso en diversos países.  

Debido a isto, o que ocorreu é que a xurisprudencia  do Tribunal Supremo tendeu a 

interpretar este  artigo 45.1.a duna maneira “xenerosa”, inspirándose nunha teoría  

espiritualista, establecendo que, se non era exactamente una desas  patoloxías a 

declarada  ao  traballador, pero era semellante, podería encaixar no artigo 45.1.a. da  

Orde Ministerial  do 1969. Cabe dicir que esta interpretación  xenerosa tan só foi e é 

levada a cabo pola xurisdición Social , non por  outras,  xa que unha das súas finalidades 

é primar a xustiza Social .  

En relación con isto, é necesario  ter presente a  STSX Galicia de 15 decembro 2020  

na cal  confírmase a concesión de incapacidade permanente  ao fío  do  art. 45 da  Orde 

Ministerial, malia que, realizando unha interpretación literal  do  artigo non lle sería 

concedido. É xurisprudencia reiterada  do Tribunal Supremo que, se  ademais de  ter 

silicose, non pode ou  traballador desempeñar outro posto na súa empresa sen estar 

exposto ao devandito material, concédaselle a incapacidade permanente total. O INSS 

recorrera a resolución  do Xulgado de Vigo que lle concedía dita prestación, pero o que 

se fixo mediante esta resolución foi realizar unha equiparación das conclusións duna 

sentenza  sobre a  asbestose para traela aquí mediante a silicose, mostrándonos unha 

interpretación sociolóxica da  Lei que favorecerá non só a este se non a moitos  outros  

traballadores e  traballadoras. 

Tras este capítulo III, ou capítulo IV  recolle  as lesións permanentes non invalidantes, 

e ou capítulo V comeza con ou  artigo 51 de gran relevancia,  xa que se regula nel ou  

recargo de prestacións económicas.  

Neste  artigo 51 establécese que tanto as indemnizacións a tanto alzado, como  as 

pensións vitalicias e “las cantidades tasadas no baremo de lesiones no invalidantes” 

causadas por un traballador vítima dun accidente de traballo o duna enfermidade 

profesional, se incrementarán en función da gravidade da infracción entre un 30% e un 

50%. Se producirá este aumento cando dita lesión se produxese en “máquinas, 

artefactos, instalaciones o centros e lugares de traballo que carezcan de los dispositivos 

de precaución reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones o en los 
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que no se haxan observado as medidas generales o particulares de seguridad e higiene 

no traballo”.  

Ademais, o artigo 52 establece a responsabilidade empresarial sobre o contido do artigo 

anterior, xa que recaerá “directamente sobre a empresa infractora e no podrá ser objeto 

de seguro algún”, porque será definido como nulo todo “pacto o contrato” que se redacte 

para cubrir, compensar o transmitir dita responsabilidade. Tamén se recorda que dicha 

responsabilidade es “independiente e compatible” con as de los outros ordes 

xurisdiccionais, como poden ser o civil o incluso o penal.  

Pode verse como estes dous preceptos recordan na súa redacción aos artigos 164.1 e 

2 LGSS. 

4.3.3. Morte e supervivencia  

Reguladas no art. 216 LGSS, implica que a morte dun suxeito causante conleva 

situacións de viudedade e orfandade (pensión e prestación), a pesar de que inclúe 

outras como os gastos de sepelio.  

Para a viudedade, é necesario un alta do causante e unha cotización previa de 500 días 

nos 5 anos anteriores, salvo o caso de que a morte estivera causada ben por unha 

enfermidade profesional, ou ben por un accidente de traballo), ou se non está de alta, 

cunha cotización mínima de 15 anos. Neste caso, se recoñecen os mesmos efectos a 

un cónxuxe viúvo unido ao falecido ou falecida por matrimonio ou por parella de feito, 

aínda que é necesario que acade un mínimo de ingresos. A viudedade é unha prestación 

económica, e é unha pensión porque se recibe todos os meses, posuíndo unha base de 

cotización diferente se é para continxencias comúns ou profesionais133.  

A contía da orfandade implica un 20% da base reguladora por fillo ou filla ata os 21 anos, 

ampliables a 35 se non traballa; pero se cursa estudos, ata o día do mes inmediatamente 

posterior ao do inicio do seguinte curso académico134.  

É interesante a Sentenza  do Tribunal Supremo 172/2019135, a cal trata unha declaración 

de prestación por morte e supervivencia da viúva por enfermidade profesional, a cal  

 
133 García Ortega, J. y Pérez de los Cobos Orihuel, F. Curso…, op.cit., páx. 397.  

134 Ibidem 

135 STS de 6 marzo 2019 (Rec.1062/2017)  
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permiten reclamar ao seu fillo e neta, quen aceptara a súa herdanza. Nesta sentenza, 

xunto coa anterior de 2018, e seguindo o recollido polo art. 1.6 CC poden ser definidas 

xa como xurisprudencia, debido a que foi reiterada un mínimo de dúas veces. En esta, 

exponse o caso dun traballador que falece por un cancro de pulmón. En 2009, 

interponse demanda para que se recoñeza que a continxencia das prestacións de morte 

e supervivencia foron causadas por enfermidade profesional, concluíndo en 2014 o  TSX 

que efectivamente foi así. O triste desenlace da historia foi que en 2012 faleceu a súa 

viúva, quen emprendera a demanda en 2009, polo que non puido exercer o seu dereito 

á indemnización de danos e prexuízos contra a empresa demandada.  

Os seus fillos aceptan a herdanza xusto no momento do falecemento, e solicitan 

exercitar a acción que a súa nai non puido utilizar. Ante iso, interpoñen demanda  no 

Xulgado do Social, quen “estimó en parte a demanda, condenando a la empresa 

URALITA S.A. al pago de 19.172,52 euros, en concepto de indemnización de daños e 

perjuicios derivados da morte do padre de los demandantes e desestimando, por falta 

de acción, a reclamación que se hacía a favor de la viuda y actuando como herederos 

de esta”136.  

Acuden ao TSX, quen desestimou o seu recurso de apelación; polo que plantexan un 

recurso para unificación de doctrina ante o TS, quen determinou que “el derecho a 

reparar los daños e perjuicios por responsabilidad contractual o extracontractual no es 

un derecho personalísimo, sino que es transmitible a los herederos y no libera a los 

deudores de seguridad y salud en el trabajo de su obligación de reparar los perjuicios 

ocasionados”, xa que aquí estamos ante “el derecho a la reparación de los daños y 

perjuicios sufridos por culpa de otro quien viene obligado a repararlos en función de su 

cuantía con independencia de quien sea la persona perjudicada, cuyo patrimonio se ha 

visto afectado por ese daño reparable que influye tamén na cuantía do caudal hereditario 

que deje a su muerte, caudal del que forman parte los derechos nacidos y no ejercitados 

por ella ao morir”.  

Isto é posible porque os fillos reclaman os dereitos que se lle recoñeceron á súa nai 

cando esta xa falecera, co obxectivo de obter u recoñecemento de enfermidade 

profesional do seu marido, “con la repercusión que ello pudiera ter, no solo respecto a 

 
136 STS de 6 marzo 2019 (Rec.1062/2017), páx. 4. 
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las prestaciones que la muerte pudiera generar sino de outras responsabilidades como 

la de daños y perjuicios que los herederos de la viuda han formulado”137.  

O artigo 216 LXSS estuda as prestacións a tanto alzado por falecemento por  

enfermidade profesional. A morte  dun  traballador ou  traballadora (con independencia 

da causa da morte) orixinará unha serie de prestacións sempre e cando se cumpran os 

requisitos esixibles para cada unha delas, sendo estas o auxilio por defunción, a pensión 

ou subsidio por  viudedade (en función de se é vitalicia ou non), a pensión de orfandade, 

ou a pensión ou subsidio en favor de familiares. É dicir, deberá estar en situación de alta 

ou asimilada e cumprir ou período de carencia se lle é esixido na concreta prestación.  

Ademais, se a morte é causada por un accidente de traballo ou enfermidade profesional, 

o  artigo 227  LXSS  recolle unha indemnización a tanto  alzado;  ao igual que ocorrerá 

nun caso de falecemento da traballadora por causa de violencia de xénero, en favor dos 

fillos e fillas, quen recibirá unha prestación de orfandade, sempre que cumpran dous 

requisitos: atoparse en situación de orfandade absoluta e non cumprir os requisitos para 

causar unha pensión de orfandade. En relación con este, o artigo 217  LXSS define 

quen son suxeitos causantes en prestacións de  morte e supervivencia. Se  recollen 

dous supostos:  

• Hai unha presunción iuris et de iure, é dicir, que son suxeitos causantes todos 

aqueles  traballadores falecidos cuxa causa da morte fose un accidente de traballo 

ou unha enfermidade profesional e tivesen recoñecida pola devandita continxencia 

ou ben unha incapacidade permanente absoluta ou unha gran invalidez.  

• Xunto a esta, establécese unha presunción iuris  tantum, consistente en que, de non  

ter recoñecidas as situacións de incapacidade do punto anterior, terá que probarse 

que a morte foi a causa do accidente ou enfermidade derivados do traballo; pero 

dáse unha diferencia: 

o Para ou caso de que a causa da morte fose un accidente de traballo, “solo se 

admitirá si o fallecimiento hubiera ocurrido dentro de los cinco años siguientes a 

a fecha do accidente”; 

o Mentres que, se a causa da morte fose unha enfermidade profesional, no se 

circunscribe dito período a ningún prazo, polo que se acepta “cal quiera que sea 

o tempo transcurrido”.  

 
137 STS de 6 marzo 2019 (Rec.1062/2017), páx. 6.  
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Sobre o artigo 227 LGSS, é necesario puntualizar que os suxeitos que poden acceder 

á devandita indemnización especial a tanto alzado son o cónxuxe sobrevivente, ou  

sobrevivinte dunha parella de feito (“en los términos regulados en el artículo 221 LGSS”) 

e os orfos do traballador ou traballadora falecido, sendo de aplicación o artigo 220 LXSS 

para os casos de separación, divorcio ou nulidade.  

Podería dicirse deste artigo que, como a indemnización recíbese a maiores do resto de 

prestacións que lle correspondan  ao  suxeito en cuestión, é un reflexo da mellor 

protección ofrecida pola Seguridade Social nos casos de riscos profesionais; sendo 

outra destas melloras a non esixencia da alta ou alta especial en casos de enfermidade 

profesional e accidente de  traballo (continxencias  profesionais); sendo outra maneira 

de mellorar a devandita protección cun maior número de prestacións e estando dotadas 

cun maior valor para ou caso de prestacións derivadas de continxencias  profesionais.  

Isto é relevante, xa que a indemnización do 227 LXSS é unha prestación engadida que 

nunca sobrevén en casos de riscos comúns, o que nos pon de manifesto a gran 

diferenza no tratamento por parte da lexislación entre os riscos comúns e os 

profesionais. 

4.4. Protección social de seguridade e saúde 

Dentro da LGSS, existen unha serie de artigos adicados á protección da seguridade e 

saúde dos  traballadores e  traballadoras. Tras estes artigos iniciais,  hai unha serie de 

preceptos adicados á seguridade e saúde no traballo, concretamente sobre os  

traballadores do réxime xeral; os cal serven como marco normativo básico na parte do 

meu traballo sobre prevención de riscos.   

O primeiro destes é o artigo 243 LGSS, o cal recolle normas específicas para  

enfermidades  profesionais. O seu punto inicial establece que todas as empresas que 

conten con postos de  traballo con risco de  enfermidade profesional están obrigados a 

levar a cabo dous recoñecementos médicos: por unha banda, o recoñecemento médico 

previo á admisión dos traballadores e traballadoras que ocuparán ditos postos, e, por 

outra banda, recoñecementos médicos periódicos segundo sexa establecido polo 

Ministerio de Emprego e Seguridade Social.  

Ademais, este precepto no seu punto segundo é moi relevante porque establece unha 

excepción  ao  artigo 22  LPRL,  xa que este artigo recolle que a vixilancia da saúde dos  

traballadores “sólo podrá llevarse a cabo cuando o traballador preste su 
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consentimiento”, é dicir, que ten carácter voluntario (agás que sexa imprescindible para 

avaliar os riscos sobre a saúde, verificar o seu estado porque pode supoñer un perigo 

para el ou ela, para os demais traballadores ou para outras persoas, ou cando así se 

recolla nunha disposición legal).  

A excepción atópase no artigo 243.2 LGSS, xa que establece que os recoñecementos 

“tendrán o carácter de obligatorios para o traballador”; mentres que os recoñecidos no 

artigo 22 LPRL son de carácter voluntario salvo específicas excepcións. Xunto con isto, 

a empresa terá que abonar os gastos de desprazamento e o salario que deixe o 

traballador o traballadora de percibir por acudir a dito control médico.  

Ademais, é necesario  ter en conta ou  artigo 25  LPRL,  xa que nel regúlanse situacións  

nas que incorren traballadores que son especialmente sensibles a determinadas rochas, 

como  poden ser aqueles que polas súas condicións persoais ou o seu estado biolóxico, 

por ter a súa capacidade de obrar modificada xudicialmente, ou persoas que poidan ver 

afectada a súa capacidade reprodutiva debido aos elementos empregados, deberán 

valorarse por parte da empresa unhas medidas específicas para elas e eles, vendo 

como a  LPRL presta certa atención concreta ás mulleres nos artigos 25 e 26 sobre a 

maternidade, o que tampouco permite afirmar con rotundidade que esta Lei posúa una 

certa visión de xénero entre as súas liñas.  

É moi relevante tamén a prohibición recollida no artigo 243.3  LGSS, xa que non está 

permitida a contratación ou renovación dos traballadores que non obteñan un apto nos 

recoñecementos, ben sexa ou inicial ou previo á súa contratación, ben sexa nos 

sucesivos, o que implicará que non poderá ser declarado como apto para o traballo. O 

último punto  do precepto  recolle unha serie de excepcións nas que se poderá conceder 

un prazo para efectuar os recoñecementos de contado despois do inicio do traballo. 

Polo tanto, a LXSS sabe que os postos nos que os traballadores estean expostos a 

estes elementos recollidos no cadro, terá o empresario ou empresaria que adaptar as 

medidas para evitar ditas enfermidades, como, por exemplo, mediante a redución das 

exposicións dos  traballadores e a entrega de  EPI’ s; debendo responder estas accións 

aos principios da prevención de riscos do artigo 15  LPRL, sendo o primeiro de todo 

evitar os riscos pero, en caso de non ser posible (por  exemplo, se tivesen que traballar 

con ese material por non haber un substitutivo apto para iso) é necesario combater os 

riscos na orixe e adoptar as medidas necesarias.  
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Tras esta análise, é necesario citar o artigo 244  LGSS,  no cal se recolle a 

responsabilidade do empresariado por falta dos recoñecementos médicos necesarios. 

En primeiro lugar, establécese que as entidades xestoras e as mutuas colaboradoras 

coa  Seguridade Social están obrigadas antes de asumir a protección das continxencias  

profesionais a coñecer o certificado de recoñecemento previo e de incluílo na 

documentación necesaria, determinando que foi superado este; e o mesmo debe 

facerse cos recoñecementos periódicos.  

Ademais, o seu punto segundo recolle que, se a empresa incumpre a súa obrigación de 

levar a cabo os recoñecementos médicos previos ou xornais, pola devandita neglixencia 

é definida como responsable directa de todas as prestacións que poidan chegar a 

derivarse da enfermidade profesional, independentemente de se estaba asociada a 

unha mutua ou a unha entidade xestora. Paréceme un artigo totalmente acertado,  xa 

que non é xusto nin lexítimo que sexan os impostos de todos e todas os contribuíntes 

de España os encargados sustentar unha irresponsabilidade empresarial; nin tampouco 

todas  s achegas dos empresarios, que son as que nutren de fondos a as mutuas.  

Polo tanto, tamén se establece que se as mutuas non recoñecen o certificado de 

recoñecemento médico como apto ou non inclúen este documento entre a 

documentación necesaria, incorren nunha serie de responsabilidades: deberán ingresar  

no fondo de continxencias profesionais da Seguridade Social (estudiado no artigo 97 

LXSS e composto por “los recursos, rendimientos e incrementos que tengan su origen 

en el excedente de los recursos de la Seguridad Social generado por las mutuas”) o 

importe das primas percibidas cun recargo que podería chegar ata o 100%; unha posible 

obrigación de ingresar a mesma cantidade que tería que ingresar a empresa se tivese 

sido responsable; e, en caso de reincidencia, podería anularse a súa autorización para 

colaborar na xestión da Seguridade Social, é dicir, non poder constituírse en mutua, 

entre  outras. De todo isto, podemos ver como  as mutuas ten un gran papel como 

gardiás da seguridade dos  traballadores e  traballadoras, podendo ser isto deducido 

das altas responsabilidades  nas que pode chegar a incorrerse de ser ignoradas as súas 

responsabilidades en materia de recoñecementos médicos, chegando mesmo a perder 

a súa autorización como mutua.  

É relevante nesta materia ou  artigo 260  LGSS, que aborda  as normas específicas en 

materia de accidentes de  traballo e  enfermidades  profesionais. Establécese que  as 

mutuas colaboradoras (e, no seu caso,  as empresas responsables) constituirán  na 

Tesourería Xeral da Seguridade Social (ata ou límite da súa respectiva 

responsabilidade) ou valor actual  do capital custo das pensións causadas por 
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incapacidade permanente ou falecemento  do  traballador ou  traballadora debidas a 

accidente de  traballo ou  enfermidade profesional.  

Neste punto primeiro, se  recolle unha medida de protección para a Tesourería Xeral da 

Seguridade Social,  xa que se establece un criterio de repartición con ou remate de 

cubrir as necesidades no momento actual. Co recadado das cotizacións dos  

traballadores en activo, sufráganse  as pensións e ou dereito a determinadas 

prestacións. Pero  hai unha excepción, que é a capitalización ocasionada nos riscos  

profesionais, debido a que  as consecuencias prexudiciais para os  traballadores 

orixínanse por un posible incumprimento  do empresario ou empresaria. É comprensible 

que a  Seguridade Social tan só faga fronte aos gastos Social é ordinarios, pero non aos 

extraordinarios, polo que son cubertos polos orzamentos xerais  do estado. Polo tanto, 

para  as pensións de incapacidade permanente e de  morte por mor de continxencias  

profesionais,  as mutuas constitúen un capital custo, definido este como ou importe 

teórico e media das pensións que poden xerar os traballadores afiliados. Non se 

consigna ou diñeiro, se non ou valor teórico das pensións para ou caso de que se 

chegue a causar.  

Cando ocorra esta circunstancia, a responsabilidade será  do empresario, pero serán  

as mutuas  as que respondan por ese valor. Pero outra posibilidade é que  as mutuas 

creben, polo que tería que ser a Tesourería quen o sufragase. Ante este suposto, 

preséntasenos un problema de interpretación,  xa que ocorre unha interposición 

administrativa, porque a Tesourería permite a creación de mutuas,  as cal é non ten 

ánimo de lucro, pero se personalidade xurídica distinta da Tesourería, polo que non se  

poden identificar con onda, pero, se estudamos con detemento esta afirmación,  no 

fondo son o mesmo. Malia todo, debemos  ter presente que tanto  as mutuas como  as 

entidades da  Seguridade Social sempre perseguirán  ao empresario incumpridor con 

ou remate de recibir a cantidade que  haxan adiantado; sabendo que  as débedas cos  

traballadores e  traballadores ten un cobro prioritario. Nestes supostos, ou empresario  

incumpridor debe ser demandado xunto con  as mutuas, a  TGSS, e ou INSS, formando 

todos eles un litisconsorcio pasivo necesario,  xa que  as mutuas pode ser que carezan 

de liquidez, polo que é unha maneira de asegurar ou cobro por parte  do  traballador ou  

traballadora.  

Tamén se  recolle a posible obrigación das mutuas por parte  do Ministerio de Emprego 

e Seguridade Social de reasegurar na Tesourería Xeral da Seguridade Social a 

porcentaxe dos riscos asumidas sen que sexa inferior  ao 10% nin superior  ao 30%  do 

capital custo.  
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É necesario ter en conta que é unha  reaseguración, porque os riscos xa foron 

asegurados, polo que se fai un segundo contrato de seguro que debe respectar as 

porcentaxes antes explicadas.  

Ademais,  tamén deberán ser ingresados (ben por  as mutuas, ben por  as empresas 

responsables das prestacións) os capitais  na contía necesaria para constituír unha 

renda certa temporal durante vinte e cinco anos do 30% do salario dos  traballadores 

que morran como consecuencia mediata ou inmediata de accidente de traballo ou  

enfermidade profesional “sin dejar ningún familiar con derecho a pensión”. En resumo, 

do artigo 260 LXSS poden extraerse dos ideas básicas: 

• As mutuas deben constituír un capital custo para  as pensións derivadas de riscos  

profesionais,  ao entender que estas derivan de  irresponsabilidades ou neglixencias 

dos empresarios. Como son prestacións máis custosas, isto faise para protexer á 

propia Tesourería Xeral da Seguridade Social.  

• El obxectivo é evitar prácticas abusivas dos empresarios, polo que se consigna ou 

valor  do capital custo dás pensións a  as mutuas, e asegúrase entre ou 10% e ou 

30% de leste. Polo tanto, haberá un fondo nas devanditas entidades para sufragar 

estas prestacións e non sairá todo da Tesourería Xeral.   

Sobre os traballadores autónomos, os  artigos 316 e 317  LXSS fai referencia á cobertura 

dás continxencias  profesionais no seu caso. Di que será obrigatoria e que se terá que 

cubrir coa  mesma entidad (xestora ou colaboradora) coa que  haxa subscrito  as 

continxencias comúns e efectuará  as cotizacións seguindo  as regras  do 308  LGSS.  

as prestacións para recoñecer serán  as mesmas que  as que se establecen para os  

traballadores incluídos no Réxime Xeral.  

Defínese accidente de  traballo  do  traballador autónomo como o “ocurrido como 

consecuencia directa e inmediata do traballo que realiza por su propia cuenta e que 

determina su inclusión no campo de aplicación de este régimen especial”. Tamén se 

inclúe dentro de esta acepción “el sufrido ao ir o ao volver do lugar de prestación da 

actividad”, es decir, o accidente in itinere; siendo definido o lugar de prestación como “el 

establecimiento en donde o traballador autónomo ejerza habitualmente su actividad 

siempre que no coincida con su domicilio e se corresponda con o local, nave u oficina 

declarado como afecto a a actividad económica a efectos fiscales”.  

Defínese enfermidade profesional como aquela “contraída a consecuencia do traballo 

ejecutado por cuenta propia, que esté provocada por a acción de los elementos e 
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sustancias e nas actividades que se especifican na lista de enfermidades profesionais 

con as relaciones das principales actividades capaces de producirlas” (es decir, a 

recollida no RD 1299/2006). Especifícase que aqueles TRADE (317  LGSS) e os  

traballadores agrarios (326  LGSS) terán certas especificacións nesta materia. 

5. Suxeitos afectados polo amianto  

¿Por que non se recoñecen máis casos de afectados e afectadas por  patoloxías 

relacionadas con ou amianto? Polo seguintes motivos: a maioría son  traballadores 

xubilados, polo que é máis complexo a práctica dá proba sobre a vinculación á 

actividade laboral; a dificultade para a cobertura dá continxencia profesional, como 

ocorre  no caso dos autónomos; a dificultade para o seu recoñecemento vía 

xurisdicional; ou rexeitamento dás mutuas; a posición  do INSS; ou a falta de 

mentalización dos afectados e afectadas que renuncian a levar a cabo unha 

reivindicación tal e como se merecen138. Por todo iso, pódese dicir que a protección 

ofrecida pola  Seguridade Social é claramente insuficiente. E eu engadiría  logo máis: é 

incompleta por partida dobre para  as mulleres, as cal é sufriron ou amianto neste 

concreto caso mesmo ata de tres maneiras diferentes: ben como  traballadoras, ben 

como amas de casa, ben como veciñas.  

Sobre  isto falarei agora, á hora de clasificar a  as mulleres como  vítimas  do amianto.  

ademais, tamén estudarei ou conflito existente en relación coa que xurisdición acudir, e 

así evitar o coñecido como “peregrinaje jurisdiccional”139. 

5.1. A influencia do contexto Social  

É indiscutible que é maior ou porcentaxe de  homes que se  vnafectados  nomundo 

laboral por ou amianto que  as mulleres,  xa que por regra xeral  notempo de  traballo 

extra doméstico non adoitaban estalo tanto como os  homes,  xa que  eles traballaban 

en industrias como a construción de buques, totalmente  masculinizadas.  

O que  isto implicou é que se  dejasna un  ado ou estudo dás  patoloxías sufridas por  

as mulleres, simplemente porque o seu número era inferior. Iso implica que non teñan 

 
138 UGT. Secretaría de Seguridad y Salud laboral y Medio Ambiente. Guía…, op.cit., páx. 118.   

139 Azagra Malo, A. y Gili Saldaña, M. Guía…, op.cit., páx. 19.   
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que ser estudadas? Non, por iso é polo que se estuden no punto seguinte  elas, as 

afectadas, outorgándolles voz ás verdadeiras protagonistas do traballo. 

5.2. Mulleres: tipoloxía de vítima 

Os autores capitaneados por Josep Tarrés que estudaron  as características clínico-

epidemiolóxicas de persoas con ERA  na zona de  Cerdanyola pola súa proximidade 

coa fábrica de fibrocemento que funcionou entre 1907 e 1997 estableceron unha 

clasificación dos casos observados divididos en tres tipos segundo a súa fonte de 

exposición: 

a) Laboral, é dicir, persoas que estiveron expostas ao amianto no seu ambiente de  

traballo. Para iso, na súa investigación requirían documentación fidedigna de que 

empregaran no seu ámbito laboral amianto.  

b) Convivencia, é dicir, persoas que compartían vivenda con persoas  traballadoras en 

contacto directo con ou amianto, sendo necesario que dita convivencia fose habitual  

no mesmo domicilio. Este perfil facer referencia á contaminación por trasladar a  

roupa con amianto a casa, onde se lavaba, levándoo así  ao fogar familiar e 

prexudicando a  as persoas que nel vivían, sobre todo sendo afectadas  as 

encargadas dá limpeza, mulleres na súa infinita maioría .  Sentenza s como a da 

Audiencia Provincial de Madrid número 360/2019 as define como vítimas para 

ocupacionais ou domésticas140.  

c) Ambiental, é dicir, persoas afectadas por residir preto ou  nas proximidades duna 

fonte contaminante de amianto (como neste caso foi a fábrica de  Cerdanyola), 

sendo necesario para a devandita investigación a proba de que efectivamente 

residían alí.  

En virtude desta clasificación, a exposición de máis a menos elevada seguía a Orde  

laboral, convivencia e ambiental, sendo máis probable que sufrisen ERA os  

traballadores e  traballadoras que os veciños e veciñas próximos. Dentro desta 

investigación publicada en 2009, podemos ver como se estuda un rumbo de xénero sen 

ser percibido antes. Se se dividen as ERA ocasionadas polo traballo, pola convivencia 

e por factores ambientais, o equipo de investigación detectou que as relacionadas coa 

exposición por convivencia “afecta ao doble de mulleres que varones (64 casos frente a 

 
140 SAP Madrid de 24 octubre 2019 (Rec. 210/2019), páx. 8.  
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34”, concluyendo que isto “podría relacionarse con o feito de que as mulleres 

permanecen más tempo dentro do domicilio que los varones”) 141. 

Nesta  mesma línea sitúase o manifesto elaborado pola asociación de  vítimas  APENA 

(Cartaxena, Murcia), dicindo que “el amianto no solo ha provocado enfermidades e 

muertes entre los traballadores expuestos, sino tamén muertes extrallaborales nas 

esposas e hijas de estos, por causa dlavar a roupa. Los fallecimientos das mulleres por 

amianto, demuestra su letalidad aún en cantidades mínimas”, o que nos fai ver que “el 

amianto es un grave problema de salud pública”.  

5.2.1. Vítimas directas 

Ademais, a xurisprudencia estableceu dos categorías de persoas afectadas por amianto 

dentro do ámbito laboral: 

• Expostos activos, sendo estes os “traballadores que manipulan directamente o 

amianto o se hallan nofoco de generación o dispersión das fibras”.  

• Expostos pasivos, sendo estes “aquellos traballadores que, sin participar directa 

e inmediatamente en traballos en contacto con o amianto, se hallan expuestos 

ao mismo porque o medio amiente de traballo está contaminado”, tamén 

definidos como “ocupacionales ambientales”142. 

En agosto de 2019, élle recoñecida a unha  muller con  mesotelioma  pleural a 

incapacidade absoluta, sendo unha persoa que traballou con amianto. Tras case un ano 

de espera, ASVIAMIE (Asociación de Vítimas de Amianto de Euskadi) informou que o 

INSS de Gipuzkoa “ha reconocido o origen profesional do mesotelioma pleural que 

padece Josefa, de 78 años de edad e que ao parecer deriva da exposición a fibras de 

amianto hace más de 60 años, cuando trabajó en Papelera Uranga”. Esta exposición 

debeuse a que os pos de talco que engadía  ao papel contiñan fibras de amianto, ou iso 

sospéitase. Logo que non se pode admitir é que a carga dá proba recaia sobre os 

afectados e afectadas, e non sobre a empresa,  ademais de que foi onda quen incumpriu 

todas  as medidas de seguridade e saúde dás  traballadoras que debía levar a cabo. ou 

 
141 Tarrés, J. et ao. enfermidade…, op.cit., páx. 430.  

142 UGT. Secretaría de Seguridad e Salud laboral e Medio Ambiente. Guía…, op.cit., páx. 30 e 31.  
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recoñecemento do seu  enfermidade profesional ha  feito que a súa pensión pase de 

apenas mil euros (sumándolle a viuvez) a máis de 2400€143.  

Según o doutor Cruz Caballero, xefe médico da fábrica de Uralita en Sevilla, “la 

asbestose más masiva que en su experiencia profesional había podido constatar, no 

correspondía a ningún traballador de los sectores industriales que habitualmente se 

relacionan con o uso do amianto, sino en una paciente, cuxa exclusiva o principal tarea, 

consistía en “limpiar”, agitándeles, sacos usados, que habían contenido dicho mineral, 

para su venta e posterior reutilización, en cal quier tipo de rellenado, incluyendo 

productos aoimenticios”144. É posible dicir entón que a tese aquí proposta é de carácter 

menor porque no hai tantas afectadas nin tan graves como homes? Non o creo. 

Un caso similar se dio en Madrid, sobre o que escribiu dona María Fernanda González 

Gómez, do servicio de Salud laboral da Consejería de Madrid. Comenta que na súa 

comunidade púxose en marcha un programa de vixilancia dá saúde,  do cal  un total de 

96,5% dos afectados son  homes, e só un 3,5% eran mulleres. Pero u título do artigo 

“Actividades feminizadas e o amianto: los hallazgos “causales” nos pone de manifiesto 

que en ese 3,5% se habían olvidado de incluir aquelas “actividades relacionadas con 

dichas fibras, tradicionalmente realizadas por mulleres, e que no habían sido 

consideradas como de riesgo de amianto, por estar invisibilizadas” 145. Neste artigo, 

cóntase coa iniciativa iniciada en 2003 polo Servicio de Salud da Comunidad de Madrid 

para coñecer o número de afectados e afectadas por o amianto.  

É sorprendente ler nun primeiro momento que menos dun 4% do total de persoas que 

conforman a cohorte do estudio sexan mulleres, pero se explica146 que quedaron fose 

todas  aquelas que o seu  traballo era a limpeza da roupa dos seus maridos, a cal  estaba  

infestada de amianto, pero como “no hubo cotización por iso, e por tanto no hai opción 

al reconocimiento de enfermidade profesional en el caso de presentarse lesiones 

relacionadas”, no forman parte do estudio; lo mismo que ocurría con aquelas mulleres 

que “informalmente trabajaban para algunas de estas empresas na reparación de sacos, 

 
143 Información extraída das noticias “Reconocen incapacidad absoluta a una mujer con mesotelioma pleural 
que trabajó con amianto”, publicada en Deia; e “Josefa Ibarbia, vítima do amianto 50 años después de 
trabajar en una papelera”, publicada en odiario.es, ambas en agosto de 2019.  

144 Báez Baquet, F. Amianto…, op.cit., páx. 86.  

145 González Gómez, M.F. Actividades…, op.cit., páx. 106.  

146 González Gómez, M.F. Actividades…, op.cit., páxs. 107 e 108.   
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uniformes de traballo, etc, e que se cobraban por iso aunque nunca mediase contrato 

escrito”. Por tanto, se non entran  no estudio estes dous  grandísimos grupos de 

mulleres, ése comprensible ese 4%, que se incrementaría considerablemente de ser 

incluídas. Todo  isto lévanos a afirmar que  nas actividades e sectores que estaban  

feminizados pola alta man de obra feminina “los riesgos laborales no han sido valorados 

adecuada o suficientemente”147.  

O suposto de feito presentado é unha muller de 65 años con insuficiencia respiratoria 

aguda. Debido aos seus síntomas, plantéxanse unha posible exposición a fibras de 

amianto, debido a “algunas imágenes de placas pleurais”. Por ende, a médica residente 

notifica o caso a este servicio de Salud laboral (o da comunidade de Madrid) para 

comprobar si se le detecta unha patoloxía respiratoria en relación co amianto, porque 

así se comezaría co os trámites para o recoñecemento dunha enfermidade profesional 

por dicha exposición no ámbito laboral. O problema que se plantexaba era que “esta 

traballadora no conocía su exposición laboral ao amianto puesto que, habiendo 

trabajado en una empresa pequeña cuxa principal actividad no era a producción de 

productos que contuviesen esa fibra, no disponía de ninguna otra información ao 

respecto”148. O que fixeron dende este servizo foi investigar o historial desta traballadora, 

e así comprobaron que “había trabajado en una empresa dedicada a a venta, 

preparación, clasificación, reparación e comprobación de sacos de diferentes materiais”, 

e a traballadora dicía que os sacos, moitos deles, “estaban impregnados dun polvo gris 

que “dicían que era amianto”. O traballo esencialmente consistía en “coserlos – los rotos 

- y prepararlos para nuevos usos”, sendo estas tarefas gran parte do traballo.  

Por este testemuño, deuse parte á administración laboral madrileña para que se 

investigase, polo que acudiron a visitar a empresa e ao seu propietario, quen confirmou 

ese testemuño: desde os anos 1960 a 1973 traballaron para unha “industria importante 

na región dedicada a a producción de productos de fibrocemento, manteniendo los 

stocks de sacos en los que se aomacenaba o asbesto”149. O que facía esta muller era 

encargarse do “sacudido de los sacos para su posterior clasificación e venta”, por lo que 

lograron “probar a exposición laboral ao amianto más de seis años después da aparición 

de los efectos de este na salud de esta traballadora”. Pero se non era suficiente unha 

afectada, a súa irmá  tamén traballou nesa empresa, e  tamén presentaba síntomas 

 
147 Ibidem   

148 Ibidem  

149 Ibidem   
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respiratorios. Ambas achegaron informes médicos e xunto con ou emitido pola empresa, 

loitouse ante o INSS “para solicitar o reconocimiento da contingencia profesional”, e 

pouco tempo antes da publicación deste artigo recoñeceuse que “la dolencia de ambas 

como enfermidade profesional debido a a “disfunción respiratoria que sufren por su 

exposición ao asbesto”150.  

Un caso en Sevilla, e outro en Madrid. Só dous? É esta mostra o suficientemente 

cuantitativa? Para min, si, partindo dá base de que  hai miles de mulleres por toda 

España afectadas pero que non existan os ollos dá sociedade por non figurar en ningún 

rexistro.  

Paréceme brillante a reflexión de María Fernanda González Gómez, xa que casos como 

este se encargan de “desvelar o sesgo de género subxacente na mayoría das 

actuaciones de instancias públicas e privadas”, debido a que pasouse por alto un gran 

número de actividades  nas que se creu que non existía exposición e realmente lla 

houbo, como foi  no caso desta fábrica familiar de sacos; o que implica que pasaron 

desapercibidas un gran número de potenciais afectadas. É dicir, ocultouse de novo a  

as mulleres,  silenciádelas,  xa que son  elas quen “han llevado a cabo este tipo de 

actividades de fondo”, lo que implicaría dejar a un ado “de nuevo, a prevención, a 

vigilancia e o reconocimiento do daño de estas traballadoras, sujetos -sin emblongo- de 

pleno derecho”.  

En Cerdanyola, tamén se deu un caso no que a unha traballadora da fábrica de 

URALITA S.A. en dita localidade foille recoñecida polo TS una “asbestosis relacionada 

con fibrosis pulmonar e disnea de mínimos esfuerzos”. Había trabajado durante “algo 

menos de dos años” (entre 1955 e 1957) nesta fábrica, concretamente na sección de 

tubos; pero ademais era quen lavaba a súa propia roupa en casa, contaminada de 

amianto, coa cal hasta comía na empresa. Por todo iso, recoñecéuselle una 

“incapacidad permanente absoluta derivada de enfermidade profesional”, xunto coo 

recargo de prestacións dun 50%, debido é infracción da súa empresa sobre a normativa 

laboral151.  

A  sentenza   do Xulgado do Social  de Pamplona de 10 de  xuño de 2019 trata ou caso 

de  Virginia, unha  muller que traballa durante uns quince anos exposta  ao amianto  na 

 
150 González Gómez, M.F. Actividades…, op.cit., páx. 109.  

151 UGT. Secretaría de Seguridad y Salud laboral y Medio Ambiente. Guía…, op.cit., páx. 158.   
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fábrica  na que traballa, onde se dixo que era desexable a mellora dos sistemas de 

ventilación e aspiración, onde non se lles outorgaba nin máscaras nin medidas de 

seguridade, permitíaselles fumar  no lugar de  traballo, ou cal  carecía de ventilación e 

limpeza, sen que nunca fosen informados  do risco  ao que estaba expostos152. Algo moi 

rechamante da sentenza é “la reducción do 52% por concurrencia do tabaquismo”153 

sobre o total da indemnización, a cal as fillas da demandante (quen interpón a demanda) 

aceptan  xa que a súa nai foi fumadora durante uns 48 anos. Esta  sentenza  foi recorrida 

e chegou  ao TSX de  Navarra 154 a cal reitera a sentenza do Xulgado, respectando a 

dedución do 52% por fumadora.  

De novo outórgaselle a  as mulleres un papel de invisibilidade dás que non son dignas 

nin  elas nin ningunha que, por moito que non  haxan cotizado, enfrontáronse ben dentro 

das súas casas ou ben fóra de  elas  ao amianto; ocultando que poidan saír á luz “efectos 

negativos sobre su salud e sobre o ejercicio real de sus derechos”, polo que é 

tremendamente necesaria a introdución de “la perspectiva de género nas actuaciones 

das administraciones sanitarias”, o que mostra un futuro canto menos esperanzador 

para  as mulleres traballadoras155.  

5.2.2. Vítimas indirectas 

Estímase que “uno de cada tres afectados de enfermidades relacionadas con o amianto, 

corresponde a exposición no laboral, xa sea por convivencia, xa sea ambiental”156. Malia 

isto, creo que non é  do todo correcta esta afirmación,  xa que ou  traballo doméstico é  

traballo, e aquí estáselle restando este carácter laboral. Salvando esa precisión 

terminolóxica, creo que é necesario  ter presente a importancia dos dous perfís de  

vítimas que agora serán estudados: por unha banda, ou familiar, de  vítimas indirectas 

ou  convivintes; e, por outra banda, ou dás  vítimas ambientais.  

Leste, baixo o meu punto de vista, é ou que máis debería preocuparnos, porque os  

traballadores en maior ou menor medida  ten probas e controis que poderían demostrar 

 
152 Sentenza do Xulgado do Social núm. 4 de Pamplona de 10 xuño 2019 (Rec. 213/2018), páxs. 5 e 6.   

153 Sentenza do Xulgado do Social núm. 4 de Pamplona de 10 xuño 2019 (Rec. 213/2018), páx. 17.  

154 STSX Navarra de 21 xaneiro 2020 (Rec. 342/2019) 

155 González Gómez, M.F. Actividades…, op.cit., páxs. 109 e 110.   

156 Báez Baquet, F. Amianto…, op.cit., páx. 73.  
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este  traballo en contacto con amianto; ou mesmo  nas  vítimas ambientais, xa que a 

proximidade dá fábrica é relativamente máis fácil probala, pero e  as amas de casa que  

lavaban as  roupas dos seus maridos? E  as fillas e fillos deses  traballadores, os seus 

pais, e todas  as persoas que vivían nesas casas, quen se preocupou pola súa saúde? 

Sobre todo, asociacións como  ANANAR,  ASVIAMIE ou  AGAVIDA. Dita falta de 

protección non implica a súa inexistencia, pero pódese inferir destas persoas afectadas 

que é un colectivo menor en número que ou anterior, e que non levou sobre el ningún 

tipo de control, pero exístense “elementos objetivos para articular su protección”157.  

Hai numerosas asociacións de  vítimas  do amianto estendidas ao  longo e ancho de 

toda a xeografía española, formadas por mulleres que perderon aos seus maridos por 

mor de  asbestose e  outras  enfermidades causadas por ou amianto.  

Estimo moi necesario que se profunde no estudo deste perfil de  vítima,  xa que somos  

nosoutras  as que sempre loitamos polos demais, para que os  traballadores  homes  

vítimas  do amianto lograsen mellores pensións e mellores dereitos, pero quen loita 

polas nosas avoas,  as que  lavaban horas e horas mergulladores de  traballo? Eu non 

aspiro a que este  traballo chegue a todas  elas, pero se lles permite aos membros  do 

tribunal e a cada unha de  nosoutras e nós reflexionar acerca disto,  xa doume por 

satisfeita.  

Baixo o meu punto de vista, creo que a primeira  muller afectada por amianto en España 

definida como vítima doméstica ou pasiva foi Amalia Vázquez, de Ferrol. En 2007 

durante un curso impartido pola Doutora Diego, entre  outras personalidades, expuxeron 

ou caso desta  muller, falecida en 2016 por unha  asbestose contraída por ou lavado 

dos mergulladores do seu marido durante toda a súa vida laboral; caso que será 

estudado nos Anexos deste  traballo.  

En xaneiro de 2019, outórgase unha indemnización de 260.000 €158 para dez familiares 

de catro mulleres falecidas por amianto, as cal contraeron enfermidades causadas polo 

amianto porque “tuvieron una relación causa a efecto na inhalación de polvo de amianto 

ao lavar e planchar roupa de traballo de sus maridos”. Recrimínaselles non só a 

inexistencia de medidas de prevención nin tan sequera de protección para a xente que 

se ou se ten que estar en contacto con el. Unha dás primeiras  sentenza  s a nivel estatal 

 
157 UGT. Secretaría de Seguridad y Salud laboral y Medio Ambiente. Guía…, op.cit., páx. 31.   

158 o Supremo confirma una indemnización de 260.000 euros para los familiares de cuatro mulleres de 
Getafe fallecidas por amianto. (6 de xaneiro de 2019). Infolibre.   
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en condenar a Uralita S.A. nun caso similar foi un Xulgado de Primeira Instancia de 

Madrid en  xaneiro de 2015. 

En marzo de 2020, o Xulgado do Social de Tolosa condenou ao pago de máis de 

175.000€159 a Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles a un viúvo dunha muller que 

lavou durante 37 años os mergulladores do seu marido, xa que por esta acción que 

repetiu a diario durante tantísimos anos, entrou en contacto con ou amianto, falecendo 

en marzo de 2017 a causa  dun  mesotelioma  pleural (patoloxía causada por ou 

amianto). A importancia desta  sentenza , malia que é dun Xulgado do Social, reside en 

que é a primeira pronunciada en Euskadi “a favor duna ama de casa relacionada” coo 

asbesto ou amianto. Dita indemnización é debida a que se proba na sentenza o nexo 

causal entre a enfermidade e o lavado de roupas de traballo, implicando isto una 

“prolongada exposición indirecta da muller ao amianto”, sendo esta actividade “lo que 

determinó” o xurdimento desta enfermidade.  

Estes casos ocorren porque a empresa non respecta a prohibición de non levar a casa 

a roupa contaminada por amianto, o que implicou introducir en casa desta familia 

traballadora o material que pouco a pouco ía a terminar coas súas vidas. No resumo 

que se fai no xornal a Vanguardia desta noticia, desde ASVIAMIE explícase que “incluso 

as amas de casa podenser afectadas por o amianto e pagar con su vida as negligencias 

das empresas” 160. No caso de URALITA S.A. crese que non foi ata 1977 (pero non con 

certeza) cando esta comezou a cumprir coa súa obrigación de lavar a  roupa das súas  

traballadores, incumprimento que ocasionou e ocasionará miles de afectadas por ou 

amianto que levaban os seus maridos  na  roupa de  traballo.  

El libro de Rober Amado Peregrinos do amianto tamén recolle información sobre o perfil 

característico das vítimas domésticas ou pasivos domésticos: as viúvas, as eternas 

loitadoras e heroínas da nosa ría galega, e doutros tantos lugares.  

5.2.3. Vítimas ambientais 

En numerosas sentenzas afirmouse a existencia dunha “una relación de causalidad 

entre a ubicación do domicilio, cuando se hallaba situado nas cercanías de fábricas de 

fibrocemento” e  as doenzas que chegaban como causadas polo devandito material as  

 
159 Indemnizadas as familias das mulleres enfermas por o amianto inhalado ao lavar a roupa de sus maridos. 
(7 de xaneiro de 2019). Euroupa Press.   

160 Primera sentenza favorable a una vítima do amianto por ter lavado roupa. (4 de marzo de 2020). EFE.  



77 
 

vítimas ambientais, cuxo único problema foi vivir preto duna fábrica que producía este 

veleno 161.  

Una sentenza interesante da Audiencia Provincial de Madrid162 sobre os dous últimos 

tipos de vítimas establece que é estrictamente necesario recoñecer a “causalidad na 

contracción das enfermidades o na aparición das placas pleurais a a actividad industrial 

desarrollada por a demandada”; partiendo da base de que “está admitido científicamente 

que tanto a exposición doméstica como a ambiental es un riesgo de adquisición das 

enfermidades” relacionadas co amianto.  

A sentenza máis relevante neste ámbito é a recentemente dictada pola Sala do Civil do 

Tribunal Supremo en marzo de 2021163, na cal me centrarei no estudo de como se 

resolven as peticións das vítimas ambientais. Sobre a contaminación ambiental (dentro 

dos antecedentes de feito), en primeira instancia estableceuse que non era correcto 

afirmar que os incumprimentos de limpeza interna da fábrica “tuvieran repercusión en el 

exterior de la fábrica con la correlativa contaminación de los pasivos ambientales”, 

mentres que en segunda instancia confirmouse que “al emitir sin control adecuado 

dichas fibras ao ambiente exterior”, a mercantil “incurrió en responsabilidad 

extracontractual”, e introduce o concepto de pasivos ambientales ou vítimas 

ambientales como “personas que vivían nas inmediaciones da fábrica en un radio 

inferior a 2000 metros”164.  

De todos os antecedentes, o TS chega á conclusión de que “la entidad demandada tenía 

perfecta constancia de los riscos que as sustancias de tal clase generaban para a salud 

de los traballadores e a terceros ajenos a a relación laboral, así como a condición 

peligrosa da actividad industrial que desarrollaba, en tanto en cuanto susceptible de 

generar distintas patoloxías respiratorias levadas incluso a a condición de enfermidade 

 
161 UGT. Secretaría de Seguridad y Salud laboral y Medio Ambiente. Guía…, op.cit., páx. 31.   

162 SAP Madrid de 24 octubre 2019 (Rec. 210/2019), páxs. 12 e 13; o cal nos recorda de novo o 
encasillamiento das placas pleurais como PANOTRATSS. 

163 A sentenza que deu orixe ao recurso ante o TS foi a recollida na noticia “La Audiencia Provincial de 
Madrid condena a Uralita a pagar dos millones a afectados por amianto en Barcelona”. Esta sentenza da 
AP considéirase a primeira en reconocer en 2017 indemnizaciones a vítimas ambientales e pasivos 
domésticos.  

164 STS (Civil) de 15 marzo 2021 (Rec. 1235/2018), páxs. 10 a 13.  
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profesional, siendo la fuente de contaminación a inhalación de partículas o polvo de 

asbesto derivados de su tramitación industrial”165.  

O interese da sentenza no fundamento cuarto, no cal se aborda o recurso de casación 

da parte demandada (URALITA S.A.), quen di que non sería correcto desestimalo 

porque así tenría que responder de “todas as patoloxías o afecciones relacionadas con 

o asbesto alegadas potencialmente por cualquier persona que hubiera sido vecino o que 

hubiera trabajado en los municipios”166 cercanos a la fábrica. Por ende, o TS opta polo 

estudo da doutrina do risco, a cal, para que se poida predicar, esíxese “conciliar as 

particularidades derivadas del riesgo, actividades anormalmente peligrosas, con un 

título de imputación fundado na falta da diligencia debida (responsabilidad subjetiva)”, 

xa que esta doutrina atópase “circunscrita a aquelas actividades anormalmente 

peligrosas” sen que non sexa posible extrapolalo “a as ordinarias, usuales o habituales 

da vida”; por lo que en esta “se lleva considerablemente el umbral del deber de diligencia 

exigible a quien la explota (…) en proporción ao eventual e potencial riesgo que genere 

para terceros ajenos a la misma”. Ademais, prodúcese tamén nestes supostos “la 

inversión da carga da prueba atribuida a quien gestiona o controla a actividad 

peligrosa”167. 

De todo isto, o TS sostén que “la entidad demandada era perfectamente consciente de 

tales riscos”, derivados de actividades que eran “susceptibles de generar conocidas 

patoloxías pulmonares, no sólo a sus propios traballadores -cuestión ajena a a 

jurisdicción civil-, sino que trascendían a terceros, como los denominados pasivos 

domésticos (…) e con repercusión tamén nomedio ambiente”. Por todo iso, “la diligencia 

observada es más que cuestionable” xa que é necesario ter presente que a fábrica de 

URALITA S.A. “se encontraba integrada nomarco urbano, con viviendas residenciales 

muy próximas, con lo que su deber de extremar as precauciones debidas era más 

intenso. Un centro escolar se hallaba incluso a unos 12 metros da fábrica”. Ao tratarse 

dunha empresa tan rendible, debería ter cumprido “con su correlativa obligación de 

invertir en seguridad”, o cal podemos ver polo elevadísimo número de afectadas e 

 
165 STS (Civil) de 15 marzo 2021 (Rec. 1235/2018), páx. 16.  

166 STS (Civil) de 15 marzo 2021 (Rec. 1235/2018), páx. 26.  

167 STS (Civil) de 15 marzo 2021 (Rec. 1235/2018), páxs. 29 e 30.   
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afectados que non o fixo, sendo necesario recordar que este dano carecía de 

“aportación con causal das vítimas” 168. 

Ademais, se dende os anos 40 coñecíase que o asbesto era prexudicial para os 

traballadores, “no era difícil de representar el riesgo das emanaciones ao exterior 

procedentes das roupas de traballo de los empleados da demandada, así como as 

liberadas ao medio ambiente”. Todavía vai máis alá esta empresa e sostén que “la 

contaminación das personas, que vivían nas proximidades da fábrica, era inevitable”, é 

dicir, está culpando ás vítimas de ser veciñas da fábrica? Este argumento paréceme 

algo inconcibible, xa que é sostido co fin de defender a aplicación da coñecida “doctrina 

de los riscos do progreso”. Esta ten dous requisitos previos: “que a entidad demandada, 

que a invoca, no incurra en falta de diligencia en su evaluación permanente, dinámica, 

e no estática, activa que no pasiva, de los peligros inherentes a su actividad”, e que “la 

parte demandada justificase que, conforme a los conocimientos científicos e técnicos 

concurrentes, se ignoraba, durante o periodo temporal da explotación da industria, los 

daños susceptibles de ser causados”, debendo ter presente que URALITA mantén 

aberta a súa fábrica en Cerdanyola desde 1909 a 1997, e desde os 40 se coñece o 

efecto prexudicial do amianto. Polo tanto, non se pode aplicar esta doutrina a dita 

mercantil.  

De todo iso, o TS deduce que “la demandada incrementó o riesgo na gestión duna 

actividad xa, por se sola, anormalmente peligrosa, no sólo con deficiencias 

nomantemento interno de los niveles de contaminación tolerables”, senón que “las 

instalaciones da demanda se deben de calificar (año 1977) como potencialmente 

contaminadoras da atmósfera e sus emisiones”. Polo tanto, “no cabe duda de que a 

actividad desarrollada contaminó a los actores (pasivos ambientales)”; recollendo o 

tribunal testemuños que proban que foron “esparcidos por caminos e calles” residuos 

da fábrica. Por todo iso, o tribunal establece que a empresa non actuou “con a diligencia 

exquisita que le era exigible”, “tampoco que fueran objetivamente imprevisibles los 

daños susceptibles de ser causados a as personas, que habitaban o trabajaban en sus 

inmediaciones”, “máxime incluso cuando no se observó a normativa vigente ao 

respecto”, o que leva a desestimar o primeiro motivo do recurso de casación da 

empresa, dándolle a razón ás vítimas ambientais.169 

 
168 STS (Civil) de 15 marzo 2021 (Rec. 1235/2018), páxs. 30 e 31.   

169 STS (Civil) de 15 marzo 2021 (Rec. 1235/2018), páxs. 32, 33 e 34.  
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Para concluír sobre o perfil de mulleres afectadas polo amianto de maneira ambiental, 

resultoume moi interesante o documental “Plaza da música”170 de Juan Miguel Gutiérrez, 

quen deciduo grabalo cando cando el e a súa familia déronse de conta durante unha 

conversa de que a súa nai falecera por un “mesotelioma pleural maligno” sen ter tocado 

na súa vida o amianto. Ao comezo das súas investigacións, Juan Miguel descubre que 

ela, seu pais, os seus irmáns e el mesmo viviran nunha casa a uns escasos “6 o 7 metros 

da fábrica” de onde salía ao exterior o amianto. Esa foi a condena de súa ama: vivir en 

Rentería cerca de PAISA. Ao longo deste documental, cóntanse historias sobre 

afectadas e afectados por amianto, participando nel a asociación ASVIAMIE, a que 

naquel entón era a directora de OSALAN, e demais veciños da zona. Esta investigación 

chega hasta Cerdanyola e Zaragoza, lugares onde tamén hai afectados por amianto, 

entre moitos outros. Con este documental, pretendo demostrar como as afectadas polo 

amianto son mulleres que teñen nome e apelidos, como ocorre con Araceli Márquez, a 

nai do director do documental, e moitas outras que aínda descoñecen que levan amianto 

no interior do seu corpo.  

5.3. Conflito de competencia entre a Orde Xurisdicional Civil e Social : a peregrinaxe 

Se xa é bastante duro saber que ti mesma ou un familiar, coñecido ou veciño está 

afectado por amianto, aínda é necesario determinar a que xurisdición deben acudir a 

reclamar os teus dereitos.  

Esta cuestión non é baladí, xa que carecía de resposta ata a reforma levada a cabo pola  

Lei 36/2011, da Xurisdición Social. Grazas a ela logrouse a unificación na xurisdición 

Social  de “todas as cuestiones, incluidas as relativas ao conocimiento das actuaciones 

administrativas relacionadas con los accidentes de traballo e enfermidades 

profesionais”, as cal eran antes levadas polos tribunais civís ou contenciosos-

administrativos, excluíndo aquelas cuxa competencia resida na Orde penal e na dos 

tribunais mercantís. O que se pretende evitar aquí é o que Roberto Amado trata no seu 

libro titulado Peregrinos do amianto, xa que antes as vítimas do amianto tiñas que levar 

a cabo un “peregrinaje” entre as diversas xurisdiccións debido á falta desta normativa. 

O fin último tamén era evitar pronunciamentos contraditorios, polo que esta reforma 

outorgou seguridade ás vítimas, o cal era moi necesario para lograr a súa protección.171  

 
170 Documental “Plaza da Música” (2010), dirigido por Juan Miguel Gutiérrez.  

171 UGT. Secretaría de Seguridad y Salud laboral y Medio Ambiente. Guía…, op.cit., páx. 125.   
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Malia isto, xa vimos como en función de se as vítimas son mulleres directamente 

afectadas polo seu traballo, ou por lavar a roupa do seu marido, ou son vítimas 

ambientais,  isto pode facer que a reclamación ou demanda se interpoña ante a vía civil, 

e non ante a Social. Isto explícao Margarita  Miñarro, profesora titular dá Universidade 

Jaume I no seu artigo “Trabajo productivo (home), fuente de riesgo para o traballo 

reproductivo (muller): ¿qué Orde conoce da responsabilidad?”.   

Para Miñarro, era estritamente necesario poñer solución á peregrinación que os 

afectados e/ou os seus causahabentes causas sufrían se querían obter unha 

compensación xusta ante a  enfermidade profesional que padecían.  ademais, non só 

pola molestia a  as  vítimas, senón por razóns de seguridade xurídica era urxente a 

unificación nunha soa xurisdición de todo o relativo á responsabilidade por danos 

ocasionada polos empresarios por falta de prevención de riscos laborais no lugar de  

traballo, e, como non podía ser doutra maneira, a elixida foi a xurisdición Social; logo 

que reflectiu ao longo da exposición de motivos a Lei 36/2011, explicando que  isto era 

necesario en aras da protección dos dereitos fundamentais nunha relación laboral, e  en 

aras da seguridade xurídica, estando plasmado todo  iso  no artigo 2. b de dita  Lei172. 

Neste precepto determínase o ámbito do Orde xurisdicional Social, afirmando que 

coñecerá “en relación con as acciones que puedan ejercitar los traballadores o sus 

causahabientes contra o empresario o contra aquéllos a quienes se les atribuxa legal, 

convencional o contractualmente responsabilidad, por los daños originados no ámbito 

da prestación de servicios o que tengan su causa naccidentes de traballo o 

enfermidades profesionais, incluida a acción directa contra a aseguradora e sin perjuicio 

da acción de repetición que pudiera corresponder ante o Orde competente”.  

Por ende, resultáballe atribuida “al juez de lo Social  a condición de garante da normativa 

de seguridad e salud”, é dicir, tanto a faceta preventiva, como agora tamén a 

sancionadora; negando que fose o xuíz civil o adecuado para a determinación dunha 

“eventual “responsabilidad contractual laboral” derivada da falta de medidas adecuadas 

de prevención de riscos profesionais”173.  

 
172 Miñarro Xanini, M. (Febrero de 2016). traballo productivo (home), fuente de riesgo para o traballo 
reproductivo (muller): ¿qué Orde conoce da responsabilidad? Comentario a a Sentenza  do Tribunal 
Supremo, Sala 1ª, de 3 de diciembre de 2015, rec. núm. 558/2014. CEF.- traballo e Seguridad Social , 
Comentarios e Casos Prácticos, 395, páx. 157.  

173 Miñarro Xanini, M. traballo…, op.cit., páx. 158.  
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Pero a Lei 36/2011 tróuxonos máis avances neste sentido, xa que permitiu a inversión 

da carga da proba, recaendo sobre o empresario, naqueles casos nos que se pretenda 

“el acceso a a indemnización e relativa a a carga da prueba da diligencia preventiva 

empresarial, y, en su caso, da existencia de causas eximentes de su responsabilidad”. 

É dicir, que será o empresario quen deba probar que actuou con “toda a diligencia que 

se exige en virtud do artigo 14 da Lei de Prevención de riscos laborales”. Todo iso nos 

demostra como a competencia do Orde civil nestes temas era totalmente residual, 

atribuindo entre as peticións á justicia unha “responsabilidad adicional” ex artigo 1902 

CC por “culpa extracontractual” ou aquiliana; pero se nos plantexa un problema en 

relación coa aparición de afectados extra laborais, é dicir, dentro da mesma unidade de 

convivencia que o traballador. Neste caso, cal será a xurisdición correcta? 174. Neste 

artigo, e porque é así como o fai a propia sentenza que se comenta nel175, distínguese 

entre dúas categorías de vítimas: por un lado, os “actores-traballadores y/o sus 

causahabientes”, y, por outro lado “las actoras-no traballadoras sino esposas (tres) de 

traballadores”.  

Mentres  que para os traballadores e causahabientes determina que non é competencia 

do Orde civil resolver as súas pretensións, “aceptando o mandato de concentración 

noOrde Social ”176, estableceu dito Tribunal que será “únicamente competente a 

jurisdicción civil cuando conste que o daño se funda na infracción de normas distintas”, 

por lo que sostén que “lo decisivo es que o daño se impute a un incumplimiento laboral, 

e no civil”; non establece o mesmo para as “amas de casa”, a quenes se dirixe todo o 

tempo da mesma maneira chegando a ser esta unha forma certamente inadecuada. 

Estas tres mulleres traballadoras no seu fogar sufriron danos provocados polo amianto 

que traían a casa os seus maridos nos buzos e demais roupas de traballo, sendo elas 

quen os lavaban a diario a maioría dos casos durante toda a vida laboral dos seus 

maridos, fillos o padres. 177 

Sobre as mulleres, dise que “su reclamación debe ser enjuiciada por a jurisdicción civil”, 

debido a que “ninguna (de las demandas interpuestas) está vinculada a una relación 

laboral, sino ao daño que resulta da culpa o negligencia dun tercero con o que ninguna 

 
174 Ibidem  

175 STS (Civil) de 3 diciembre 2015 (Rec. 558/2014) 

176 Recordemos que a Lei 36/2011 otorga competencia en su artigo 2.b. a a jurisdicción Social  para conocer 
de aquellos daños producidos por falta de diligencia do empresario.  

177 Miñarro Xanini, M. traballo…, op.cit., páx. 159. 
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relación ten, o lo que es lo mismo, o daño no se imputa a un incumplimiento laboral, 

porque no son traballadoras do causante do daño, sino a la responsabilidad del art. 1902 

CC”178.  

Leamos de novo este párrafo con atención, porque creo que requere certa reflexión: 

• En primeiro lugar, todas  as demandas están vinculadas a unha relación laboral, 

a que tiña o seu marido coa empresa e por virtude dá cal   elas están afectadas;  

xa que, de non traballar alí o seu marido, elas non estarían afectadas por 

amianto. É máis, a sentenza da AP xa citada179 establece nun caso de exposición 

familiar e ambiental que “el único vínculo común acreditado entre los 

demandantes e a demanda es sufrir sus causantes ese cancro que sólo se 

produce por a influencia e inhalación do asbesto. Si no hubieran avado as roupas 

de sus familiares contaminadas por tal material (…) no habrían contraído esa 

enfermidade, aunque fumaran, trabajaran con galvanizados o se emplearan 

como torneros, o ao menos no existe prueba aoguna de olo, ni tan siquiera de 

que fuera concausa”.  

• En segundo lugar, ou dano se se imputa a un incumprimento laboral,  xa que  

elas “contamináronse” durante os traballos de limpeza que se realizaban e que 

tiñan que facelas por falta de dilixencia  do empresario, quen non se encargaba 

duna obrigación que desde  as primeiras normativas laborais por amianto no 

noso país xa obrigan aos empresarios para encargarse dá limpeza destas  

roupas de traballo180.  

Eu pregúntome, que máis necesita ou Tribunal Supremo para ver que estas mulleres 

foron afectadas por unha exposición laboral, a cal  realizaban durante ou arduo  traballo  

lavar a man estas  roupas  infestadas de amianto porque os empresarios non querían 

facer nada? Esta  Sentenza  (lembremos que é de 2015, non de inicios de  século) trae 

a colación  logo que pensaba que estaba  xa enterrado para os anais dá historia: os 

roles de xénero. Nestas páxinas, de novo ponse de manifesto a idea de que  as mulleres 

foron  aquelas que levaron a cabo durante tantos anos “su traballo doméstico”, a cal  

 
178 Miñarro Xanini, M. traballo…, op.cit., páx. 160. 

179 SAP Madrid 360/2019, páx. 26.  

180 Por exemplo, a Orde de 21 de julio de 1982 xa recollía medidas de prevención sobre a roupa de los 
traballadores, concretamente en su artigo 9.G, no que se di que “La ropa de trabajo, que deberá lavarse 
con frecuencia, se mantendrá aislada da roupa de calle e efectos personales e no se permitirá a los 
trabajadores llevarla para su avado a su domicilio particular”; logo que recuerda a SAP Madrid 360/2019.  
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hoy resulta “tan contraria ao principio de igualdad”, a pesares de estar todavía asentada 

en “miles de familias”181.  

É necesario pensar  na conclusión dá Profesora Miñarro (coa que persoalmente coincido 

totalmente) realizada nos parágrafos finais deste  artigo. En  eles, di que é necesario 

pensar se non é “suficientemente estrecho” o vínculo “entre a causa profesional” 

(contractual, porque o marido si tiña unha relación contractual coa empresa) e “la causa 

Social ” (extracontractual, porque según o Tribunal Supremo, estas mulleres estaban 

afectadas por motivos ajenos a una relación laboral - como se o traballo doméstico non 

fose traballo!) “como para que se concentre, en estos casos, a competencia en el Orde 

Social ”. E que non é posible esquecer a orixe do dano (“como sí lo hace la Sala Civil”), 

ya que este se está basando nunha relación laboral, pero no “na mera relación 

extracontractual”.  

Entonces me pregunto: “¿no serían fundamentos bastantes para unificar a competencia 

no Orde Social ?”182. Por ende, vemos de novo unha discriminación por razón de xénero 

cara a  as mulleres, non só por ou  infra rexistro  do número de  vítimas afectadas, ou 

ou non recoñecemento de  enfermidades propias dás mulleres, agora  tamén se  as 

sitúa como  as de segunda clase por non recibir salario por ou  traballo que facían, 

prexudicándose, que era responsabilidade dá empresa.  

O avogado laboralista Miguel Areas Gómez sostén a postura de que sería  logo que 

facilitaría moito aos prexudicados non ámbito doméstico, sobre todo prexudicadas, 

permitirlles que sexan os tribunais  do  Orde Social  os que coñezan do seu caso, e non 

obrigarlles a ir  ao civil, cando  ademais ou  artigo 2 dá  Lei 36/2011 dá xurisdición Social  

permite isto (“por los daños originados”). Este profesional sostén dúas vantaxes 

primordiais: ou conxunto dos maxistrados e maxistradas do Social ten un “mayor 

conocimiento en cuando a los daños derivados da exposición ao amianto” que os do 

Civil; e no Social  despréndense dos “riesgos en una posible condena en costas”. O que 

ocorre  ao enviar a esta tipoloxía de  vítimas familiares  ao  Orde civil é a creación de  

vítimas de diferentes categorías: por un  ado, estarían  as  vítimas laborais (mulleres 

directamente afectadas) e, por outro,  as  vítimas familiares e ambientais, acudindo estas 

últimas  ao civil, o cal  paréceme de novo unha discriminación,  xa que a infinita maioría 

 
181 Miñarro Xanini, M. Traballo…, op.cit., páx. 160.  

182 Miñarro Xanini, M. Traballo…, op.cit., páx. 161. 
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son mulleres183. Ademais, eu incluiría unha terceira vantaxe: aumento de demandas e 

aumento  do recoñecemento de denuncias, o que levaría a un efecto chamada, 

aumentando ou número de persoas diagnosticadas.  

Por todo iso, sostense o argumento de que todo o relacionado co amianto (salvo asuntos 

penais) estímese polo Orde Social xa que, actualmente, existe un matiz relevante que 

implica que certos casos tramítense polo Orde civil. Esa diferenciación é que a persoa 

ou persoas que requiran sexan ou  traballador e os seus descendentes, ou que sexan 

unicamente os descendentes quen reclama patoloxía ou falecemento duna  muller ama 

de casa  cuxa  enfermidade foi causada polos  traballos domésticos; sendo os seus fillos 

e netos agora quen reclama contra a empresa  na que el  traballo e de onde saía ou 

amianto que lle causou a matar. Se é ou traballador quen reclama, ou propio 

empregado, é indiscutible que ou correcto é ou Orde Social ; pero se quen o fai son  as 

fillas ou fillos duna  muller falecida debido a labores de limpeza doméstica, ou Orde 

Social  podería declararse incompetente en favor  do  Orde civil. 184  

Así maniféstase unha STSX de Cataluña de 2018185, xa que quen reclamaba en onda 

era ou  traballador por ou prexuízo pola  morte da súa esposa a causa duna patoloxía 

causada pola súa exposición como encargada dá limpeza da súa  roupa en casa; pero, 

se a que reclamase fose o seu  muller antes de falecer ou os seus herdeiros non  

traballadores desa empresa, a xurisdición encargada sería a civil, debido a que “ninguno 

de eles estaba vinculado con a demandada por una relación contractual e no podrían 

por lo tanto acudir a este Orde jurisdiccional para reclamar este tipo de daños propios”.  

En cambio, unha sentenza do TSX de Madrid186, na cal  os que reclaman son un  

extraballador dá empresa xunto cos seus fillos por ou falecemento do seu  muller/nai 

encargada dá tarefa de limpar a  roupa de  traballo do seu marido, ése competente ou  

Orde Social ; pero soamente para a reclamación  do  extraballador, non a de os seus 

fillos e herdeiros da súa nai,  xa que onda non era  traballadora dá fábrica, polo que non  

ten vinculación laboral algunha coa empresa. Ten seica  algún sentido que os propios 

fillos non poidan facelo  seles por ou  Orde Social ? Ou, aínda peor, ten sentido que por 

 
183 UGT. Secretaría de Seguridad y Salud laboral y Medio Ambiente. Guía…, op.cit., páx. 123.  

184 UGT. Secretaría de Seguridad y Salud laboral y Medio Ambiente. Guía…, op.cit., páxs. 214 a 216.  

185 STSX Cataluña de 17 julio 2018 (Rec. 2844/2018), páxs. 7 e 8.   

186 STSX Madrid de 6 xuño 2019 (Rec. 863/2018), páxs. 8 e 9.  
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ou mesmo  suxeito causante (neste caso a súa nai  traballadora no seu propio domicilio) 

téñase que dividir unha parte  na xurisdición Social e outra na civil?  

A  sentenza  da Sala do Civil do TS 141/2021 sostén que: “como a presente reclamación 

es formulada por sujetos pasivos ajenos a una relación jurídica laboral, como son los 

familiares de los traballadores (pasivos domésticos) e quienes vivían nas proximidades 

da fábrica (pasivos ambientales), o conocimiento do litigio por parte de esta jurisdicción 

civil deviene incontestable”187.  

Neste caso, paréceme máis acertada esta xurisdición, pero só para ou caso dos pasivos 

ambientais,  xa que, baixo o meu punto de vista, os pasivos domésticos deberíase poder 

ir polo Social .  

6. As responsabilidades empresariais 

O obxectivo de que exista un marco de responsabilidades tan amplo ten dous 

obxectivos: reforzar ou efecto sancionador, por un  ado, e, por outro,  obter por parte 

dos prexudicados un completo resarcimento e satisfacción polos danos e prexuízos, 

tanto físicos como morais188.  

Isto fai referencia á existencia duna posible responsabilidade: penal, civil, administrativa 

e Social  dos empresarios (compatibles entre  elas) que non cumpriron con ou deber 

básico cara aos seus  traballadores: a súa protección. Segundo a  sentenza   do TS de 

2007, defínense “cuatro categorías básicas de daños susceptibles de ser 

indemnizados”: daño corporal (patoloxías físicas e psiquiátricas), daños morales, daño 

emergente (“pérdida patrimonial directamente vinculada ao feito dañoso”), e lucro 

cesante (“pérdida de ingresos e de expectativas laborales”). A razonabilidade e a 

proporcionalidade deben sustentar o razoamento do xuíz ou xuíza encargado de dita 

determinación para a fixación da indemnización. A taxación destas cuantías faise 

segundo o RD legislativo 8/2004189.  

 
187 STS (Civil) de 15 marzo 2021 (Rec. 1235/2018), páx. 16.   

188 UGT. Secretaría de Seguridad y Salud laboral y Medio Ambiente. Guía…, op.cit., páx. 123.   

189 UGT. Secretaría de Seguridad y Salud laboral y Medio Ambiente. Guía…, op.cit., páxs. 153 e 154.   
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6.1. No ámbito administrativo 

Dentro de este ámbito, estudaremos as infraccións tipificadas na LISOS e na lexislación 

relativa á Seguridade Social .  

6.1.1. Infraccións tipificadas na LISOS 

Dentro de lo regulado na Lei de Infraccións e Sancións do Orde Social  (LISOS), 

podemos distinguir as infraccións relativas á Seguridade Social, e as relativas á 

prevención de riscos.  

No ámbito da Seguridade Social   

Según o artigo 20 LISOS, son infraccións en materia de Seguridade Social “las acciones 

e omisiones de los distintos sujetos responsables a que se refiere o artigo 2.2. 

(principalmente o empresario dentro da relación laboral, entre outros) da presente Lei, 

contrarias a as disposición legales e reglamentarias que regulan o sistema de seguridad 

e salud da Seguridad Social , tipificadas e sancionadas como tales na presente Lei”. 

Estas se dividen en seccións, e, dentro de cada una delas, en infraccións leves, graves 

e moi graves.  

O primeiro dos grupos son  as  infraccións de os empresarios e  outras entidades que  

levan cabo acciones de formación profesional (arts. 21, 22 e 23), sendo, como  exemplo 

ilustrativo, unha infracción grave  do  art. 22.2 a non solicitude dá afiliación inicial ou  do 

alta dos  traballadores; ou dar ocupación como  traballadores a  aquelas persoas 

beneficiarias ou solicitantes de pensións ou  outras prestacións periódicas dá 

seguridade Social , sempre que non se lle  haxa dado de alta  na  Seguridade Social 

con carácter previo  ao inicio dá actividade, e ditas prestacións sexan incompatibles con 

ou  traballo por conta allea, segundo ou  art. 23.1.a. como infracción moi grave, ou sendo 

outro  exemplo  do 23.1.e ou incremento indebido dá base de cotización  do  traballador 

de xeito que provoque un aumento  nas prestacións que se proceden.  

A segunda de  elas son  as  infraccións dos  traballadores ou asimilados (arts. 24, 25 e 

26), sendo como  exemplo ilustrativo unha infracción grave  do 25.2. a non 

comparecencia agás motivo xustificado dos recoñecementos médicos encargados polas 

entidades xestores ou colaboradoras, e sendo unha infracción moi grave a de 

compatibilizar a solicitude ou percibo de prestacións ou subsidio de desemprego con ou  

traballo por conta allea do 26.2.  
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A terceira de  elas son  as  infraccións das mutuas de accidentes de  traballo e  

enfermidades  profesionais dá  Seguridade Social (arts. 27, 28 e 29), sendo unha 

infracción grave  do 28.1 non levar  ao día os libros obrigatorios ou os libros de 

contabilidade, e moi grave segundo ou 29.4 concertar servizos sanitarios sen a previa 

autorización  do organismo competente.  

A cuarta son  as  infraccións das empresas que colaboran voluntariamente  na xestión 

(arts. 30, 31 e 32), sendo como  exemplo ilustrativo unha infracción grave a de non  

manter  as instalacións sanitarias propias  nas condicións esixidas  do 31.1., ou moi 

grave continuar  no exercicio dá colaboración despois dá perda dos requisitos esixibles.  

A quinta son  infraccións das mutualidades de previsión Social  autorizadas para actuar 

como  alternativas  ao Réxime especial dos  traballadores por conta propia ou 

autónomos.  

Sobre  as sancións, ou  art. 43  recolle  as responsabilidades empresariais en materia 

de Seguridade Social , dás cal é dinse que ditas sancións  poden impoñerse aos suxeitos 

responsables, sen prexuízo dás demais esixibles conforme a  LGSS, sendo os  artigos 

39 e 40 os encargados dos criterios de gradación e contía dás sancións.  

No ámbito da prevención de riscos 

Dentro das infraccións laborais,  as relativas á prevención de riscos están definidas  

noartigo 5 como “acciones u omisiones de los diferentes sujetos responsables que 

incumplan as normas legales, reglamentarias e cláusulas normativas de los convenios 

colectivos en materia de seguridad e salud notraballo sujetas a responsabilidad 

conforme a esta Lei”. A sección 2ª implica unhas infraccións de materia de prevención 

de riscos laborais recollidas nos artigos 11, 12 e 13.  

Serían  infraccións leves, por  exemplo, a falta de limpeza  do centro de  traballo sen 

que esta derive en risco para a saúde dos  traballadores, no 11.1; non dar conta a tempo 

á autoridade laboral  dun accidente de  traballo ou  enfermidade profesional pero cando 

estas teñan a cualificación de leves, no 11.2., entre outros. Graves serían a non 

implantación  dun plan de prevención con ou  alcance determinado  na  LPRL , no 12.1.; 

ou non proporcionar os medios adecuados para as súas funcións aos empregados 

dedicados á prevención e aos delegados de prevención, no 12.12., entre  outras. Moi 

graves serían a non observación dás normas específicas en materia de protección dá 

seguridade e saúde  nas mulleres embarazadas ou lactancia, no 13.1., ou superar os 
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límites de exposición aos  axentes nocivos que orixinen rochas á saúde dos  

traballadores no 13.6., entre  outros.   

Sobre as sancións, atópase no art. 42, dentro dá sección 2ª sobre normas específicas, 

ou precepto no que se aborda a responsabilidade de empresas de  traballo temporal e 

usuarias,  aquelas sucedidas  nas administracións públicas, entre  outras,  artigo non 

demasiado relevante no traballo no seu conxunto.  

Un aspecto transcendental é a necesidade dá implantación de plans de igualdade. Está 

considerado  no art. 7.13. unha infracción grave ou non cumprimento das obrigacións 

en materia de igualdade relativas á Lei Orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a 

igualdade efectiva de mulleres e  homes, estatuto dos  traballadores ou convenio 

aplicable; e como moi grave no 8.12. sobre decisións tomadas con vulneración  do 

dereito á igualdade e no 8.17. a non colaboración ou aplicación dun plan de igualdade. 

Sobre os plans de igualdade, a responsabilidade empresarial polo seu non cumprimento 

é unha cuestión regulada no artigo 46 bis, sobre as responsabilidades empresariais 

específicas.  

Neste precepto ocorre unha situación que poderiamos interpretar como excepcional,  xa 

que no seu punto primeiro poderiamos estar ante unha excepción  do principio “ non bis  

in ídem”, debido a que establécense unha serie de sancións “accesorias” (perdida de 

bonificacións, exclusión de beneficios) sumadas a  as correspondentes  do  art. 40 

LISOS en función de se a infracción é leve, grave ou moi grave. No punto segundo de 

novo ocorre o mesmo,  xa que se di que, se non corrixen a súa falta de plan de igualdade, 

“sen prexuízo dá imposición dá sanción que corresponda pola comisión da infracción”  

do 8.17 LISOS, o que implica que se lle está privando de efecto a  as sancións 

accesorias, aplicadas ou ben mediante a perda automática dás axudas ou bonificacións, 

ou pola exclusión  do acceso a tales beneficios por seis meses.  

Neste caso, eu aprecio que se aplican dúas sancións por ou mesmo feito,  xa que  ao 

final ou  feito en ése unha dás  infraccións que  xa se sancionaban no art. 40 LISOS, 

polo que isto lembrábame ao problema dos recargos de prestacións, pero non é 

exactamente o mesmo, porque neste caso é unha sanción pecuniaria  do  art. 40 LISOS 

e unha sanción  do  art. 46 bis LISOS de tipo accesorio (unha pecuniaria e outra en 

especie), mentres  que no recargo ambas son de natureza pecuniaria.  
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6.1.2. Recargos no pago das prestacións e no pago da cotización  

Dentro deste punto estudaranse tanto os recargos no pago de prestacións como os 

relativos  ao pagamento dá cotización, existindo dentro deste último punto dous 

diferentes tipos de recargo.  

Recargo no pago dás prestacións 

O  art. 164  LXSS trata  do  recargo de prestacións económicas derivadas de accidentes 

de  traballo ou  enfermidade profesional. Para a imposición deste  artigo, establecéronse 

mediante doutrina xudicial determinados requisitos: 

• Que a empresa cumprira algunha medida de seguridade, xeral ou especial, e que 

este incumprimento estea debidamente acreditado.  

• Que exista relación de causalidade entre a infracción e o resultado dañoso.  

• Que exista culpa ou neglixencia por parte da empresa.  

É dilatada a xurisprudencia do Tribunal Supremo, desde sentenzas como a de 30 de 

xuño de 2010 e a de 18 de maio de 2011, onde se determina que “la responsabilidad 

empresarial en materia de daños sufridos por los traballadores por (…) enfermidade 

profesional, incluido o recargo de prestaciones, descansa en parámetros de 

responsabilidad cuasi objetiva, en virtud do deber de seguridad que a normativa impone 

ao empresario con respecto a sus traballadores”, ademais de recordar que “la inversión 

da carga da prueba” determina que recae “nas empresas incumplidoras”190.  

Dita responsabilidade cuasi obxectiva está sustentada na teoría do risco. Según esta, 

“la realización de determinadas actividades genera niveles de riesgo imputables a as 

personas (físicas o jurídicas) que los producen e que se benefician de su rendimiento, 

de forma que los daños e perjuicios que se produzcan, aun cuando se hubiernadoptado 

todas as medidas preventivas establecidas, resultan imputables a a entidad productiva; 

en particular, si se trata de actividades que generen riscos especiales”191.  

É dicir, que é responsabilidade de “todas as empresas que tengan obligación de adoptar 

medidas preventivas do riesgo generado no ámbito de su actividad productiva”, siendo 

relevante o concepto de “empresario infractor”, e no de “empleador”. isto significa que 

 
190 Arenas Gómez, M. Amianto…, op.cit., páx. 203.  

191 UGT. Secretaría de Seguridad y Salud laboral y Medio Ambiente. Guía…, op.cit., páx. 141.  
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serán “declarados responsables solidarios do recargo todos los empresarios a los que 

sea imputable un incumplimiento que se encuentre en dicha cadena causal” 192.  

A responsabilidade case obxectiva é definida por ou dicionario  panhispánico  do 

español xurídico como “imputación de los daños ao causante de los mismos, con 

abstracción de si ha incurrido o no en culpa, quedando exonerado únicamente en los 

casos de fuerza mayo o exclusiva do perjudicado” 193 É dicir, que a base de esta 

obrigación é que ou empresario debe lograr avaliar a totalidade das posibles rochas, 

non só os que se establecesen  na normativa aplicable de maneira expresa, o que pode 

chegar a semellar unha obrigación máis de resultado que de medios, xa que “impone 

una clara oevación da diligencia exigible, siquiera a producción do accidente no 

necesariamente determine a responsabilidad empresarial, que admite claros supuestos 

de exención”194.  

E, cales son estes casos de exención? “Fuerza mayor, o caso fortuito, por negligencia 

exclusiva no previsible do propio traballador o por culpa exclusiva de terceros no evitable 

por o empresario, pero en todos estos casos es ao empresario a quien le corresponde 

acreditar a concurrencia de esa posible causa de exoneración”.195 

Unha breve, pero moi interesante  sentenza  é a  do Tribunal Supremo dá Sala do social  

do 23 de febreiro de 2017, a cal  debe resolver a dicotomía entre conceder un 40%  do 

recarga de prestacións, tal e como se recoñeceu no TSX; ou ben un 50%, recoñecido 

por ou Xulgado do Social. O argumento que é sostido para rebaixalo ao 40% é que a  

traballadora desempeñou os seus servizos entre os anos 47 a 57, polo que se di que 

“no existía ni o conocimiento exacto da peligrosidad da enfermidade, ni as normas 

preventivas que exigieran un nivel de protección como o que posteriormente se impuso”. 

Pero este argumento non casa con toda a normativa que se  recolle  na infinita maioría 

de  sentenza  s que tratan ou tema  do amianto. Sen ir máis lonxe, ou Decreto de 10 de  

xaneiro de 1947 recoñeceu a  asbestose como  enfermidade profesional, entón, como 

se pode  soster que non se tiña nese ano a información suficiente, mesmo ata mediados 

dos 50? Por iso, dise que “ha resultado correctamente apreciada como tal por o órgano 

 
192 Arenas Gómez, M. Amianto…, op.cit., páx. 204.    

193 Definición de “responsabilidad cuasi objetiva” no Diccionario Panhispánico do Español Jurídico (Real 
Academia Española). 

194 Arenas Gómez, M. Amianto…, op.cit., páx. 205. 

195 Arenas Gómez, M. Amianto…, op.cit., páxs. 206 e 207.   
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de instancia”, o que leva a estimar o recurso da traballadora, implicando que se lle 

recoñeza un recargo do 50% e no do 40%.  

Por tanto,  ademais dá indemnización civil,  tamén é necesario  ter presente esta recarga 

de prestacións concedidas pola Seguridade Social , pero que suxeitos interveñen  na 

declaración deste  recargo ou cal  vai entre un 30 e un 50%? En primeiro lugar, ou INSS, 

por ser quen “declara o derecho, o porcentaje e o suxeito responsable”, pero tamén a 

Inspección de traballo e Seguridad Social, xa que é a encargada da realización de “un 

informe preceptivo con a propuesta o no do reclongo”, no cal  tamén describe as 

circunstancias da enfermidade profesional; ademais das empresas ou empresa que é 

responsable de este pagamento por incumprir a débeda de seguridade que tiña para 

con ou empresario196. Ademais, dise que ou recarga  do  artigo 164 dá  LXSS ten unha 

tripla finalidade,  ao fío dá  STS do 23 de marzo de 2015, sendo estes: carácter  

indemnizatorio para ou  traballador, sancionador para a empresa  incumplidora, e  

prestacional197.  

Podería dubidarse se esta recarga pódese esixir a empresas  nas cal é ou  traballador 

comezou a traballar quizais  na década de 1940 ou 1950,  xa que  as  enfermidades 

causadas por ou amianto teñen longos períodos de latencia, o que implica que  poden 

tardar ata 50 anos en manifestarse.  Isto é relevante xa que desde a defensa das 

empresas  incumpridoras  alegan que nos anos nos que os  traballadores (e por tanto  

as mulleres  lavaban a roupa, ou vivían preto duna empresa de uso de amianto) 

prestaban servizos non coñecían ou perigo  do amianto. Segundo a  sentenza   do 

Tribunal Supremo de 24 de  xaneiro de 2012 pódese esixir a responsabilidade “ante a 

constatada falta das legales e reglamentarias medidas de seguridad nodesarrollo dun 

traballo de alto riesgo de enfermidade profesional, xa se ha indicado ao menos, desde 

o Decreto de 10 de xaneiro de 1947, creador do seguro de enfermidades profesionais, 

nocadro de enfermidades profesionais se incluye directa e expresamente a 

asbestose”198.  

Unha reflexión moi relevante é a que fai esta  mesma sentenza e demostra ou papel 

crucial dá falta de medidas destes empresarios: “de haberse seguido desde o principio 

as prescripciones de seguridad reglamentarias o resultado no hubiese llegado a 

 
196 Ibidem  

197 Arenas Gómez, M. Amianto…, op.cit., páx. 208.  

198 Arenas Gómez, M. Amianto…, op.cit., páx. 209.   
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producirse”199, é dicir, que se salvaron miles de vidas de afectadas e afectados por este 

maldito material. E é que é unha verdade indiscutible.  

Sobre a compatibilidade do recargo 

Según o art. 164.3 LGSS, dise que “la responsabilidad derivada do incumplimiento das 

medidas de seguridad e salud notraballo es independiente e compatible con as de todo 

Orde, incluso penal, que puedan derivarse da infracción”, sostendo isto Blasco Lahoz. 

Ademais, sentenzas como as do TS de 2 de outubro do 2000 ou de 21 de febreiro de 

2002 din que “el recargo de prestaciones es independiente da indemnización por daños 

e perjuicios de toda índole derivados dun AT, pues constituye una institución específica 

e singular da normativa de Seguridade Social no subsumible plenamente en outras 

figuras jurídicas afines y, por tanto, no deben detraerse o computarse as cantidades 

abonadas por a empresa como recargo ao calcular a indemnización por daños e 

perjuicios”200.  

Según a profesora Consuelo Ferreiro, dubidouse sobre a natureza  do  recargo se era 

de carácter indemnizatoria ou sancionadora, pero determinouse que era  

indemnizatoria,  xa que, de ser tachado como unha sanción, estaríase a vulnerar ou 

principio  non bis  in  ídem, malia que cada vez máis a xurisprudencia (e vese  na máis 

recente) aproxímase  ao carácter “punitivo e sancionador”, ou cal  cristaliza  no art. 164.2  

LGSS, dicindo que “será nulo de pleno derecho cal quier pacto o contrato que se realice 

para cubrir a responsabilidad empresarial do pago do recargo”.  

A ollos do profesor Blasco Lahoz, “el recargo es una pena específica de Seguridade 

Social de naturaleza híbrida (indemnizatoria e sancionatoria) compatible con as 

sanciones, sin que juegue o principio “non bis in ídem”, da cal  dice que su principal 

finalidad es “preventiva”, e que es “compatible tamén con indemnizaciones derivadas de 

sentenza  penal e con a indemnización civil por daños e perjuicios”.201 

Según a STS de 14 de abril de 2015, produciuse un “progresivo abandono da tesis sobre 

a naturaleza sancionadora do recargo para atribuirle una naturaleza jurídica dual o 

mixta, equiparable a una indemnización con una finalidad disuasoria o punitiva, que no 

 
199 Arenas Gómez, M. Amianto…, op.cit., páx. 210.  

200 Blasco Lahoz, J.F. Seguridad Social …, op.cit., pág.491 

201 Blasco Lahoz, J.F. y López Gandía, J. Curso…, op.cit., páx. 293.  
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implica sino o reconocimiento dun derecho patrimonial a favor da vítima o de sus 

beneficiarios”202, concordando esta tesis con a sostenida por los profesores Ferreiro e 

Blasco Lahoz.  

Recargo no pago da cotización  

É importante  ter presente a  bicefalia existente no recargo por ou pagamento dá 

cotización: por unha banda, atópase ou recarga por ou atraso  do pagamento ( arts. 28 

a 30  LGSS), e por outra, atópase ou recarga  na cota por ou incumprimento dás medidas 

de prevención de rochas laborais (art. 146 LGSS).  

Nos  artigos 28 a 30  LXSS trátase ou tema de recarga  no importe da cota e ou devengo 

dos xuros de demora cando ou pagamento realízase de maneira  extemporánea. As 

recargas dá débeda se  recollen  no artigo 30  LGSS. Sobre estes, dise que, se se 

cumpriu dentro  do prazo regulamentario, ou recarga sería  do 10% dá débeda, de ser 

abonadas  no primeiro mes natural seguinte  ao  do vencemento  do prazo para o seu 

ingreso; ou  do 20% dá débeda, se fosen aboadas cotas debidas a partir  do 2º mes 

natural seguinte  ao  do vencemento. Pero, ao non cumprirse dentro  do prazo 

regulamentario, ou 30.1. b di que serán de aplicación ou 20% dá débeda se se  

abonasnas cotas debidas antes dá remate  do prazo de ingreso establecido  na 

reclamación de débeda ou acta de liquidación; ou  do 35% se se  aboasen as contas 

debidas a partir dá remate do devandito prazo de ingreso203. 

No artigo 146 LXSS se  recolle a cotización por accidentes de  traballo e  enfermidades  

profesionais. No seu punto terceiro, faise referencia á posibilidade de incrementar a 

contía dos tipos de cotización entre un 10% e un 20% para ou caso de “empresas que 

incumplan sus obligaciones en materia de seguridad e salud notraballo”. Para estos 

supuestos, o aumento no podrá superar o 10% excepto que exista “un reiterado 

incumplimiento das aoudidas obligaciones”, podendo chegar neste caso a 

incrementarse ata nun 20% de dita cotización.  

6.2. No ámbito civil  

O obxectivo da reclamación na vía civil é ou resarcimento  do  suxeito lesionado, quen 

sufriu danos e prexuízos de diversa índole que merece ver resarcidos. Ao fío da  

 
202 STS (Civil) de 15 marzo 2021 (Rec. 1235/2018), páxs. 4 e 5.  

203 Blasco Lahoz, J.F. y López Gandía, J. Curso…, op.cit., páx. 224.  
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Sentenza  do Tribunal Supremo do 7 de febreiro de 2019, estúdanse dous elementos 

fundamentais da devandita indemnización: ou nexo causal entre ou falecemento ou a 

doenza, e a exposición laboral  ao amianto; e a negación  do desconto dás prestacións 

dá  Seguridade Social #respecto a esta indemnización.  

Sobre ou nexo causal é necesario que exista para a concesión, ou cal  baséase en dúas 

premisas básicas: a declaración de  enfermidade profesional pola entidade xestora (si 

“ha sido reconocida por o EVI (equipo de valoración de incapacidades) (…) resulta 

contradictorio poner en duda a conexión entre a severa patología pulmonar padecida 

por o causante e o contacto por o mismo con o amianto”), e a concorrencia con esta da 

falta das necesarias medidas de prevención de riscos por o empresario (“si no se habían 

adoptado por a empresa, deudora de seguridad, todas o as esenciales medidas 

exigibles e necesarias na correspondiente época para prevenir o evitar o riesgo”).  

Sobre a negación  do desconto dás prestacións dá  Seguridade Social #respecto a a 

indemnización civil, ou TS entende que “no procede descuento algún respecto de 

aquelas cuantías que indemnizan o daño moral sufrido con as cantidades percibidas por 

parte da seguridad Social , tamén derivadas do fallecimiento”. A argumentación do 

Tribunal baséase en que ambas teñen “una finalidad distinta, sin homogeneidad con o 

daño moral”. Por todo iso, non se poderá restar nada das prestacións pola recepción da 

indemnización.204 

Sobre ou dano moral en relación con  as placas  pleurais (aínda non recoñecidas como  

enfermidade profesional en España) e ou dano moral a indemnizar que solicitan os 

afectados por estas,  xa que a AP sostiña “la no consideración como indemnizables da 

lesión pulmonar” que constituyen estas placas pleurais. a Audiencia afirma que “las 

placas pleurais son un indicador de contacto con o amianto (…) que implica un cambio 

definitivo na estructura da pleura”, xa que tan solo un “5%” de quen as padecen 

desarrollan posteriormente patoloxías por amianto, polo que non condicionan dita 

aparición nin se ve afectada a función pulmonar. Pero o TS recorda que a AP se está 

olvidando de tres factores relevantes: “que una patología como a expuesta puede ter 

manifestaciones fatales como o mesotelioma”, “que o periodo de incertidumbre se 

extiende considerablemente notempo dado los longos periodos de latencia da 

enfermidade” e, por último, “que los demandantes viven en una población con un 

elevado porcentaje de enfermidades de tal clase e naturaleza”. Por todo iso, o alto 

 
204 Arenas Gómez, M. Amianto…, op.cit., páxs. 210, 211 e 212.  
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Tribunal sostén que existe dano moral, pero que haberá de reducirse ou total dá 

indemnización, facendo como fai ou Baremo  xa altamente citado, creando dúas contías 

en función de dúas franxas de idade, e lembrando que “no se cierran ulteriores 

indemnizaciones para los supuestos de manifestarse patoloxías derivadas de dicha 

enfermidade”.205  

Nunha  sentenza da AP de Madrid de 2019 pregúntase ou tribunal se é necesario para 

a súa valoración “la aplicación o no do baremo derivado da Lei 35/2015”, a cal  establece 

dita estimación dos danos resultantes de accidentes de tráfico. En este caso, a Sala 

establece que o seu uso é “un elemento de seguridad para a cuantificación”, utilizado 

este “sin variación aoguna ni en más ni en menos puesto que esta variación carecería 

de sustento argumentativo”. Ao non estar ante un accidente de tráfico, “no es dable fijar 

menos (…) ni (…) dar más por igual motivo” xa que, de facelo, estaríamos ante un 

suposto de “mero arbitrio judicial sin un basamento objetivo”206. Ademais, tamén se di 

en esta sentenza que “cualquier parámetro económico que quiera fijarse para 

compensar moralmente a pérdida grave de salud, de calidad de vida o da propia vida 

es injusto porque siempre será inferior a su valor real”, polo que “no podenentenderse 

suficiente base como para considerar un aumento dun 50%, o dun 40% o dun 60% sobre 

as valoraciones indemnizatorias que se derivan da aplicación objetiva de ese baremo”.  

Esta interpretación sobre o baremo da Lei 35/2015 débese a que se estuda este caso 

na xurisdición civil, pero si nos vamos á Social, podemos ver nunha Sentenza do XS de 

Pamplona207 a diferencia, debido a que o TS “viene reiterando que o “baremo” se aplica 

na jurisdicción Social  con carácter meramente orientador”, o que implica que “el Juez 

de lo Social  puede usar uno e otro criterio o “baremo”, o apartarse das normas do mismo 

e moverse con libertad de criterio dentro de los márgenes que conceda, siempre que 

justifique as razones de su decisión final” 208. Este mesmo razoamento o recolle unha 

STSX de Cataluña de 2013209, xa que no seu fundamento de dereito vixésimo di que 

“resulta oportuno – que no obligatorio” o uso de dito Baremo; ao igual que unha sentenza  

do TSX de Navarra de 2020, a cal recoñece que “esa aplicación orientativa do citado 

 
205 STS (Civil) de 15 marzo 2021 (Rec. 1235/2018), páxs. 41 e 42.  

206 SAP Madrid de 24 octubre 2019 (Rec. 210/2019), páxs. 21 e 22.  

207 Sentenza  do Xulgado do Social núm. 4 de Pamplona de 10 xuño 2019 (Rec. 213/2018) 

208 Sentenza  do Xulgado do Social núm. 4 de Pamplona de 10 xuño 2019 (Rec. 213/2018), páxs. 19 e 20.  

209 STSX Cataluña de 23 diciembre 2013 (Rec. 3782/2013). 
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baremo no implica una reproducción mimética”, porque “no está vinculado a los importes 

máximos previstos na citada normativa, pues estos podenser incrementados o 

moderados natención a diversos factores concurrentes”210.  

A pesar diso, creo que se tende cara unha aplicación do baremo como “criterios 

orientativos, no vinculantes para cuantificar as indemnizaciones”, tal e como di a 

Sentenza  da Sala de lo Civil do Tribunal Supremo de 2021 xa citada, por lo que quizás 

se vea na xurisprudencia unha aplicación tendente a parecerse a aplicación do Social; 

logo que, baixo a miña maneira de entender, semella acertado211.  

En relación cunha hipotética aplicación arbitraria  do baremo, a  STS 201/2020, resolve 

sobre ou caso duna  muller que falece con 89 anos a causa dunha enfermidade 

profesional contraída durante a súa vida laboral, interpoñendo demanda para a 

obtención  do recoñecemento de prestacións con recarga debida á continxencia 

profesional. a letrada en representación dos fillos e do seu marido recorre a  sentenza  

pronunciada por ou Xulgado do Social , sendo o TSX quen di que  as indemnizacións 

resultantes  do Baremo deben ser diminuídas nun 20% debido a  as circunstancias dá  

muller, como a súa idade, entre  outras; resolución que é impugnada ante ou TS en 

unificación de doutrina. En onda, a Sala establece que non é correcta a  minoración dá 

contía dá indemnización,  xa que é ou propio Baremo quen  xa establece contías 

distintas respeto a unha persoa de 66 a 80 anos, ou de máis de 80 anos, polo que se  

xa é a propia norma quen establece contías diferentes en función dá idade, por que 

reducir dobremente a contía? Polo tanto, estímase ou recurso  do marido e fillos212.  

6.3. No ámbito penal 

Dentro do Código Penal, atópanse dous tipos de  delitos relevantes para este  traballo, 

que son os relativos aos dereitos dos  traballadores e  ao medio ambiente. Ou título  XV  

recolle os delitos contra os traballadores (artigos 311 a 318 CP), e o Título XVI, los 

delitos contra o medio ambiente (artigos 325 a 331 CP).  

 
210 STSX Navarra de 21 xaneiro 2020 (Rec. 342/2019), páx. 27.  

211 STS (Civil) de 15 marzo 2021 (Rec. 1235/2018), páxs. 39 e 40.  

212 STS de 4 marzo 2020 (Rec. 3769/2017), páx. 10.  



98 
 

6.3.1. Dos delitos contra a saúde dos traballadores 

Este conxunto de  artigos introduciuse  no CP de 1995,  xa que antes estaban dispersos 

ao  longo  do texto penal, preceptos que conforman o coñecido como “Dereito penal  do  

traballo”, o cal defínese como “sector do Derecho penal con entidad propia que está 

constituido por normas que se ocupan da tutela de derechos de los traballadores 

referentes a sus relaciones individuales e colectivos de traballo”, según Arroyo.213 

En común, todos eles teñen “un bien jurídico categorial común” que fai referencia a 

“derechos nacidos da relación laboral” (condiciones de traballo, seguridad Social , etc). 

Hai posicións como a de Baylos e Terradillos que defenden “la dimensión colectiva do 

bien jurídico”. En resumen, estamos ante “auténticos intereses supraindividuales”214.  

Os  artigos 311 e 311 bis fan referencia á imposición e  mantemento de condicións 

ilegais de  traballo.  

O 311.1º recolle unha serie de modalidades de acción,  as cal é intégranse por ou 

engano e ou abuso dá situación de necesidade, “cuxo resultado se limita a definir unha 

infracción que comporta  xa un ilícito castigado  na esfera laboral”. É un delito especial 

propio, xa que tan só ou empresario está en condicións de ser  suxeito activo, 

requiríndose dolo, pero sendo suficiente eventual. “La consumación se produce cuando 

se verifica o resultado típico”, e incluso cabe o concurso de delitos con a estafa.215 

O 311.2º  recolle dar ocupación simultaneamente a unha pluralidade de  traballadores. 

Esta figura creouse en 2012 con ou remate de “impedir los abusos ligados a un menor 

coste de producción derivados da técnica do dumping”. Coa súa inclusión non CP, 

elevouse a  delito o que antes en esencia era unha infracción administrativa.  

O 311.3º  recolle ou  mantemento de condicións, é dicir, referidos aos supostos de 

sucesión de empresas. Neste precepto “se tipifica a modalidad de manter as 

condiciones (…) ilegales que han sido previamente “impuestas por otro”. É, por tanto, 

 
213 Martínez Buján Pérez, C. Lección XXXI. Delitos contra los derechos de los trabajadores. Delitos contra 
los derechos de los ciudadanos extranjeros, citado en González Cussac, J.L. (Coord.). (2019). Derecho 
Penal Parte Especial, páx. 555.  

214 Martínez Buján Pérez, C. op.cit., páx. 556.  

215 Martínez Buján Pérez, C. op.cit., páx. 557 e 558.  
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“un tipo omisivo”,  xa que o que ten que facer ou novo empresario é comezar a tomar  

as medidas que ou anterior non tomou.  

O 311.4º é un “tipo autónomo” ,  xa que se califican as anteriores porlo uso de violencia 

ou intimidación. É dicir, cando  algunha dás modalidades anteriores “van acompañadas 

de violencia o intimidación”216.  

O  artigo 311 bis consiste en dar ocupación a estranxeiros ou a menores que carezan 

de permiso de  traballo. Este precepto foi inserido con ou remate de loitar contra a 

economía mergullada, sobre todo a relacionada coa inmigración ilegal, protexendo a 

competencia empresarial.  Ademais, inclúe unha cláusula de subsidiariedade expresa, 

a cal  recoñece ou posible conflito con  outros delitos máis graves217.  

O  artigo 312 fai referencia  ao tráfico ilegal de man de obra.  Doutrinalmente  hai un 

acordo en referencia a que este delito é o que aparece  tipificado no apartado primeiro, 

pero adóitanse incluír baixo a súa rúbrica  as condutas  do apartado segundo. En sentido 

estrito, o 312-1 “consiste en comerciar o negociar con a situación de traballadores por 

cuenta ajena”, conducta que “comporta una intención de enriquecimiento o de lucro 

noautor”. Dise que calquer persoa pode ser  suxeito activo, que é un delito común, que 

se esixe maioritariamente pola doutrina un dolo directo, e que pode existir un concurso 

medial entre leste e delitos como a falsidade documental ou estafa. 218 

O 312-2 divídeo entre inciso primeiro e segundo. Sobre ou inciso primeiro, dise que é 

unha modalidade de acción, que é un tipo mixto  aoternativo, destaca ou “especial 

disvalor de acción, característico de este doito”. É necesario que se produza un 

resultado material, conformado pola “efectiva recluta (…) de personas e o efectivo 

abandono do puesto de traballo”. Ademais, calquer persoa pode ser ou  suxeito activo 

deste tipo de  delito, e  tamén cabería un concurso coa estafa e a falsidade 

documental219. Sobre o inciso segundo cabe dicir que é “sustancialmente diferente a a 

tipificada noinciso 1º”, por lo que “debería ser recollida en un apartado distinto”. Neste, 

“no se exige o específico desvalor de acción” da recollida no311-1º, pero “requiere que 

o suxeito pasivo aparezca integrado exclusivamente por “súbditos extranjeros sin 

 
216 Martínez Buján Pérez, C. op.cit., páxs. 559 e 560.  

217 Martínez Buján Pérez, C. op.cit., páx. 560.  

218 Martínez Buján Pérez, C. op.cit., páxs. 560 e 561.  

219 Ibidem  
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permiso de traballo”. É un delito común, e é suficiente ou dolo eventual, sendo posible 

un conflito de normas penais se existe violencia ou intimidación 220.  

O  artigo 313  recolle a determinación ou  favorecimiento da emigración mediante 

engano, consistindo ou tipo en “determinar o favorecer a a emigración de aoguna 

persona a otro país, simulando contrato o colocación, o usando de otro engaño 

semejante”. “El verbo emigrar encierra o resultado material do tipo, ao que puede 

llegarse a través de dos modalidades diferentes de acción”: favorecer e determinar. 

Toda persoa pode ser  suxeito pasivo, sexa español ou estranxeiro residente en España; 

e  tamén cal queira pode ser definido como  suxeito activo 221.  

O  artigo 314 fala sobre a discriminación laboral. Neste, o que se tutela é “el derecho de 

los traballadores a a igualdad e a no ser discriminados”. O núcleo deste delito está 

resguardado “no restablecer una situación de igualdad, con reparación de los daños 

económicos que se haxan producido”, por lo que estamos ante un delito de omisión 

pura. É necesario partir da “producción duna grave discriminación noempleo basada 

naoguna das razones que taxativamente se enumeran noprecepto”, tamén siendo 

pertinente que exista “un requerimiento o sanción administrativa referidos ao acto 

discriminatorio inicial”. É necesario que o suxeito activo sea o mismo suxeito que 

anteriormente “ha producido o feito discriminatorio inicial”, sin que nada impida a 

existencia dun concurso de delitos con algúns como lesiones, injurias, o amenazas222.  

O  art. 315-1 e 2  recolle ou impedimento ou limitación  do exercicio dá liberdade sindical 

ou  do dereito de folga. ou ben xurídico dise que é dobre: liberdade sindical e dereito de 

folga. Sobre ou  suxeito pasivo fai referencia a todos os  traballadores. ou tipo básico 

está no 1 (“causación dun resultado consistente en impedir o limitar o ejercicio da 

libertad sindical o do derecho de huelga”) e o calificado no 2, o cal se debe considerar 

como autónomo.223 As coacciones á folga están no 315-3, no cal non profundizarei xa 

 
220 Martínez Buján Pérez, C. op.cit., páx. 562.  

221 Ibidem  

222 Ibidem  

223 Martínez Buján Pérez, C. op. cit., páx. 564.  
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que autores como Martínez Buján sosteñen que é “incomprensible e injustificable su 

pervivencia nonuevo CP de 1995” 224. 

Os  artigos 316 e 317 son especialmente relevantes para este  traballo que trata sobre  

as  enfermidades  profesionais  do amianto  nas mulleres. Este  artigo inclúese  noCP 

porque deriva  dun mandato constitucional (40.2 CE), con ou remate de velar pola 

seguridade e hixiene  no mundo laboral. Sobre ou ben xurídico protexido dise que debe 

entenderse como ben “institucionalizado o espiritualizado”, pero no como un “bien 

jurídico autónomo o propio”. Está tipificada unha omisión á que va asociada un 

“resultado de peligro”. Se presupón “la existencia duna previa obligación normativa que 

incumbe a un restringido círculo de sujetos activos”, siendo un delito de peligro concreto. 

Mentres  que o 316 se define como delito de lesións, o 317 sostén que se pode castigar 

a imprudencia grave225.  

El art. 318 CP recolle “la disposición común”, a cal ten relación cos artigos 31 e 31 bis 

CP, pero este 318 ten unha novidade respecto ao 31 CP, xa que fai referencia tamén a 

“los encargados do servicio”. Ademais, no inciso segundo, regúlase a comisión por 

omisión, a cal  “afecta a determinadas personas que no ámbito duna estructura 

empresarial no hubiesnadoptado medidas para evitar que o feito doictivo fuese 

ejecutado por outros sujetos”. Concretamente, engloba os supostos de denegación de 

competencias226.  

6.3.2. Dos delitos naturais e contra o medio ambiente   

Estes artigos se recollen no capítulo III do Título XVI, sendo o seu ben xurídico protexido 

o medio ambiente, o cal é “esencial para a humanidad”, sendo o fundamento último de 

intervención do dereito penal nel “la idea de tutelar a vida e a salud das personas, en 

virtud de lo cal  o medio ambiente se protege, en principio, na medida en que se halla 

ao servicio do home”. Dito ben debe concibirse “como un bien jurídico espiritualizado o 

institucionalizado”, sendo a súa redacción modificada tanto por a LO 5/2010 como por 

a LO 1/2015227. 

 
224 Martínez Buján Pérez, C. op. cit., páx. 565.  

225 Martínez Buján Pérez, C. op. cit., páx. 565 e 566.  

226 Ibidem  

227 Martínez Buján Pérez, C. op.cit., páx. 580.  
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Sobre los delitos de contaminación do art. 325 CP, es necesario comezar polo tipo do 

apartado 1, o cal converteuse en “la figura de referencia”, xa que incorpora “todos los 

elementos que antes eran parte integrante do delito tradicional de contaminación”. É 

necesario que a acción típica cause “o pueda causar daños sustanciales a a calidad do 

aire, do suelo o das aguas, o a animales o plantas”. Este artigo posúe unha estructura 

híbrida ou complexa: por un lado, “resolutiva físico-natural”; e, por outra, “dos elementos 

de índole normativo-valorativa”. É un delito común, polo que ou  suxeito activo pode ser 

cal queira, é suficiente ou dolo eventual, e “la consumación no exige a efectiva lesión do 

bien jurídico”, sendo suficiente o mero perigo. É posible que se dé un concurso de delitos 

con outros como o homicidio o as lesiones. O tipo do apartado 2 divídese en párrafo 

primero (“donde a consumación se inicia nomomento da producción do riesgo hasta que 

no cesa a situación de peligro para los ecosistemas”). Sobre ou parágrafo segundo, 

unha reducida doutrina afirma que se trata  dun tipo autónomo,  mentres  que a gran 

maioría  sostén que é un tipo calificado228.  

Un  artigo relevante para un  traballo como este que aborda ou amianto é ou  art. 326 

CP sobre os delitos de xestión perigosa e traslado dos residuos. ou apartado un aborda 

a xestión perigosa de residuos, o cal  “castiga todas as actividades relacionadas con a 

gestión de los residuos” siempre e cuando se ocasione un “triple resultado”: “efectiva 

causación material de daños a los elementos naturales que se enumeran o a morte o 

lesiones graves a as personas; a posible causación de ditos daños; e a posibilidad de 

perjudicar gravemente o equilibrio de los sistemas naturales”. Sobre o apartado segundo 

cabe dicir que “la acción típica es o traslado duna cantidad no desdeñable de residuos, 

tanto nocaso duno como node varios traslados que aparezcan vinculados”. É un “tipo 

de peligro abstracto formal”.  

O  art. 326 bis fala sobre ou delito relativo á explotación de instalacións industriais. a 

acción típica consiste en “llevar a cabo a explotación de instalaciones nas que se realice 

una actividad peligrosa o nas que se aomacenen o utilicen sustancias o preparados 

peligrosos”.229 No art. 327 hai uns tipos calificados, facendo referencia a que “los hechos 

a los que se refieren los tres artigos anteriores serán castigados con a pena superior en 

grado”. Mediante o art. 328 CP, “la LO 1/2015 extendió a responsabilidad penal das 

personas jurídicas a todos los delitos do capítulo”230. No artigo 329 faise referencia a un 

 
228 Martínez Buján Pérez, C. op.cit., páxs. 581 e 582. 

229 Martínez Buján Pérez, C. op.cit., páx. 583. 

230 Martínez Buján Pérez, C. op. cit., páx. 584.  
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delito de “prevaricación específica”, o cal recolle catro conductas típicas, tres no 

apartado un e dous: informar favorablemente a concesión de licencias, silenciar a 

infracción de leis ou disposicións normativas, ter omitido a realización de inspecciones 

de carácter obrigatorio, e resolver o votar a favor da concesión duna licencia “a 

sabiendas de su injusticia”231.  

O artigo 330 CP fai referencia ao delito de dano a un espazo natural protexido, 

sancionando “la mera causación dun resultado”, ao cal  “puede llegarse a través de cal 

quier modalidad comisiva, sea por acción sea por omisión”. A opinión maioritaria cre que 

se trata dun delito exclusivamente de lesión, “plasmada nodaño ao espacio natural”232. 

O art. 331 fai referencia ao tipo imprudente común aos delitos recollidos nos artigos 325 

a 330 CP, sobre os que se ten acordado que se é posible a imprudencia nos arts. 325, 

326, 326 bis e 330; mentres que o 329 é habitual que rexeite a opinión máis dominante 

sobre a admisión de dita imprudencia neste precepto233.  

7. Dereito comparado: o amianto noutros países  

Neste apartado estudarei a atención que se lle prestou  ao amianto, e en concreto  ao 

binomio amianto- muller, tanto nos países europeos como en  outros  do resto do mundo.  

7.1. Contexto europeo 

É relevante crear unha perspectiva europea de como se abordou ou tema  do amianto 

en países como Francia,  Alemaña ou Dinamarca, extraendo dita información de noticias 

de prensa ou estudos médicos.  

Para empezar, non me parece lóxico que en países como Francia coa mera certificación 

de que sofres placas  pleurais, a indemnización é inmediata. Por que en España  hai 

que, como di ou escritor Roberto Amado, peregrinar de xulgado a xulgado loitando por 

unha pensión digna ou unha indemnización cando en países veciños non o é? Creo que 

ou modelo de indemnización para  vítimas  do amianto debe seguir este  automatismo 

e non ou presente en España234. Baixo a miña humilde opinión, e levando a cabo un 

 
231 Martínez Buján Pérez, C. op. cit., páxs. 584 e 585. 

232 Ibidem   

233 Martínez Buján Pérez, C. op. cit., páx. 586.  

234 Báez Baquet, F. Patologías…, op.cit., páx. 18.  
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estudo comparativo entre a situación española e  as de  outros países, é posible  soster 

que “un oenco nada desdeñable das patoloxías producidas por este material está 

omitidas nocadro español de enfermidades profesionais, quedando los traballadores 

fuera das prestaciones propias da enfermidade profesional”235.  

A “vantaxe” que nos levan os países da nosa contorna débese a que  nalgúns como 

Francia, Italia ou Finlandia leváronse a cabo “programas efectivos de vigilancia nacional 

para detectar traballadores expuesto con anterioridad ao amianto”, logo que “facilitó o 

establecimiento duna relación causal, que era difícil de demostrar debido ao longo 

período de latencia de estas patoloxías”236. Si se implementasen no noso país estes 

programas, sería máis sinxelo lograr probar que unha patoloxía, malia non estar entre  

as dos anexos  do  RD, estase causada por ou amianto; polo que se pon de manifesto 

que non é beneficioso para os  traballadores que a lista  do  RD sexa tan estrita e 

pechada, o que manifesta a súa necesidade de reforma.  

Alemaña e ou  cancro de ovarios. Mediante un informe científico, recoñecéuselle a 

posibilidade a  as entidades aseguradoras de recoñecer ou  cancro de ovarios por 

exposición  ao amianto como  enfermidade profesional,  apoxado  isto por unha 

recomendación  do Foro de Expertos de Medicamento sobre  enfermidades  

profesionais. Para permitir o devandito recoñecemento, establécense certas 

condiciones: 

“A) o cancro de ovario debe ir acompañado duna asbestose ou ben, 

B) Debe presentarse en conxunción cunha enfermidade pleural causada por o polvo de 

asbesto ou ben, 

C) as partes deben ser capaces de demostrar unha dose de polvo de fibra de amianto 

no lugar de traballo por lo menos 25 fibras por año”237.  

 

 
235 Alonso, A. o amianto…, op.cit., páx. 20.   

236 Alonso, A. o amianto…, op.cit., páx. 26. 

237 Alemania: el cáncer de ovario causado por el amianto, reconocido como enfermedad profesional. (23 de 
agosto de 2017). Prevención Integral.  
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Que máis se di desde  Euroupa sobre ou amianto? Tras citar  xa numerosas directivas 

ao  longo destas páxinas, centrareime  na Resolución do 14 de marzo de 2013238 sobre 

as enfermidades profesionais en relación co amianto. Paréceme moi interesante 

comentala ao final  do  traballo debido a que resume no seu contido numerosos 

problemas aos que é necesario prestar atención.  

Esta resolución parte da base de que “todos los tipos de amianto resultan peligrosos e 

que su efecto perjudicial se ha documentado e reglamentado” (punto A), recordando 

que no se puede decir que “exista un límite de exposición por debajo do cal  no haxa 

riesgo de desarrollar un cancro”, é dicir, que “no se ha establecido un nivel seguro de 

exposición ao amianto” (punto B), o que pon de manifesto a perigosidade do asbesto.  

A pesar de que se coñece de sobras o perigoso que é este material, “todavía está 

presente en numerosos buques, trenes, maquinaria, depósitos, túneles, galerías…” 

(punto G), por lo que xa no é solo un problema da poboación traballadora, sino do 

conxunto da poboación europea (tal e como reconoce nopunto AC).  

Nos seus puntos  K e  L pon de manifesto que ou obxectivo dos empresarios e dás 

institucións é outorgar aos  traballadores e  traballadoras unhas condicións laborais que  

asegurna seguridade e ou benestar, conlevando isto ao “progreso Social  como 

resultado de su traballo”.  

Tamén lembra a obrigatoriedade de outorgar  ao persoal instalacións separadas, 

gardando nunha a  roupa sucia e noutra a  roupa limpa (adoitan poñerse duchas entre 

ambas as), no seu punto  W, o que lembra a prohibición de levar a  roupa a casa. De 

cumprila, este  traballo quizais non existiría, porque non se afectaron a  tantísimas 

mulleres  cuxa tarefa principal era ou  mantemento dá  roupa dos seus maridos.  

Xunto con isto,  tamén poñen sobre a mesa a diferenza existente entre os estados 

membros dá UE “para o reconocimiento das enfermidades profesionais relacionadas 

con o amianto” (punto Z), ademais de non haber suficiente información sobre  as  

enfermidades relacionadas con ou amianto,  logo que se converte en “uno de los 

principales obstáculos para o tratamiento das vítimas”, ao cal  se le suma a escasa (por 

no decir prácticamente inexistente) “supervisión médica ao abandonar a ocupación”, 

 
238 Publicada no DOUE de 29 de xaneiro de 2016, C 36/109 
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pasando por alto que as enfermidades ten un gran periodo de latencia (puntos AA e AB, 

junto con o AE).  

Alén de todas  as peticións de gran relevancia, o que ocorre é que se esquecen de novo 

dás mulleres, concretamente  na enumeración dás actividades, como  xa ocorría en  

outros documentos 239. No punto sobre garantizar a calificación e a formación, no seu 

epígrafe 15 enumérase unha serie de actividades nas que se deberán exixir un mínimo 

de calificaciones aos profesionais que traballen como “ingenieros civiles, arquitectos e 

traballadores de empresas de oiminación de amianto registradas”, ademais de “industria 

da construcción naval o o sector agropecuario”, xunto con los encargados de oiminación 

de amianto. Onde están  as consideradas actividades ou sectores  feminizados? Onde 

está a industria téxtil, a industria  alimentaria, ou o resto das actividades desempeñadas 

por mulleres? De novo vese que ou mundo dá prevención debúxase con mans de  home.  

Outra forma de discriminación é a  recollida  no epígrafe 23  do punto “Desenvolvo de 

programas de  eliminación”,  xa que se cita a idea  do “uso adecuado de equipos de 

protección” que, como  xa vimos, ou 99,9% de  eles están deseñados pensando  nas 

necesidades e anatomía  dun  home 240.  

Para poñer ou punto e final a este resumo dos problemas  no binomio amianto e  muller,  

no punto 38 fan unha referencia (realizando unha interpretación persoal do literalmente 

escrito) sobre  aquelas persoas (homes e mulleres, sen precisar) afectados por ou 

amianto como produto de “ enfermidades non  profesionais”, polo que creo que desde a 

UE lóitase  tamén pola protección dos tres tipos de  vítimas que enumerei neste  traballo: 

directas, indirectas ou familiares, e ambientais. 

 

En Dinamarca, os autores Vasiliki Panou, Mogens Vyberg, Christos Meristoudis, Johnni 

Hansen, Martin Bøgsted, Øyvind Omland, Ulla Møller Weinreich e Oluf Dimitri Røe241 

firman un artigo titulado “La exposición no ocupacional ao asbesto es a principal causa 

de mesotelioma maligno en mulleres nonorte de North Jutland, Dinamarca”. Neste 

 
239 González Gómez, M.F. Actividades feminizadas…, op.cit.  

240 Opinión de Dorothy Wigmore, recollida na noticia escrita por Ponce do Castillo, A. o equipo..., op.cit.   

241 Panou, V., Vyberg, M., Meristoudis, C., Hansen, J., Bøgsted, M., Omland, Ø., Weinreich, U. M., & Røe, 
O. D. (2019). Non-occupational exposure to asbestos is the main cause of malignant mesothelioma in 
women in North Jutland, Denmark. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, 45(1), 82-89.   
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estudo da universidade de Aalborg, determinouse que o 66% dos casos de 

mesoteliomas malignos producidos en mulleres eran resultado da exposición no 

ocupacional, mentres  que tan solo un 9% eran resultado de exposición ocupacional.  

 

En Gales, unha muller de Pembroke faleceu por unha  enfermidade causada por ou  

asbesto, con ou cal  suponse que estivo en contacto durante os seus primeiros anos 

traballando como enfermeira,  xa que  naquela época estaban en obras e sospéitase 

que en  elas empregábase  asbesto,  ademais  do posible contacto que puido haber no 

seu domicilio. Debido a que non se probou isto, ou tribunal determinou que morreu por 

un  mesotelioma de orixe descoñecida242.  

 

En relación con ou uso dos pos de  talco, en Irlanda documentouse que unha  muller 

obtivo unha indemnización de dous millóns de dólares de Johnson & Johnson, debido a 

que logrouse probar que estes pos causaron  mesotelioma á  muller, quen se mudou 

máis tarde a Estados Unidos . Estímase que  hai sobre unhas 17.000 demandas contra 

esta compañía á que acusan de contaminación por  asbesto dos sus produtos.  

7.2. Contexto mundial  

Actualmente, ou amianto pretendeuse erradicar  na gran maioría dos países  do mundo 

e  no total dos seus usos, pero os resultados non foron o esperado.  

Nos Estados Unidos, podemos ver noticias como a que leva por título “Mesotelioma e 

mulleres”, redactada por Kaitlyn Fusco, as cal poñen de relevancia como se está 

estudando ou impacto que ou amianto tivo  nas mulleres, máis  alá de que ou 

protagonismo neste tema o  haxan levado os  homes. Por  exemplo, nesta noticia se  

recolle un dato de ASCO (Sociedade Estadounidense de Oncoloxía Clínica) que é moi 

relevante: as tres cuartas partes de todos os casos de  mesotelioma feminino 

diagnosticados  alí son casos de  mesotelioma  pleural; calculando que un total de 3485 

mulleres faleceron por mesotelioma  maligno entre 1999 e 2005243, sobre o que temos 

que  ter en conta que ou  mesotelioma  pleural está causado non 80% dos casos por 

 
242 Asbestos exposure led to Pembroke woman's death. (3 de agosto de 2019). Western Telegraph.   

243 Fusco, K. (19 de febrero de 2014). Mesotelioma and Women. WWE (Women’s Voices for the Earth).  
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exposición  ao amianto 244. Foi grazas á alta litixiosidade que houbo neste país a razón 

pola que se abandono o uso do amianto e produciuse a quebra dás principais industrias 

dedicadas  ao sector nos Estados Unidos, non sendo ata 1989 cando a EPA 

(Enviromental Protection Agency – Agencia federal de los EE. UU. para a protección do 

medioambiente) cando levou a cabo a prohibición xeneral do amianto245.  

Un caso de  vítima indirecta ou familiar é ou recolleito por un bufete de avogados 246 en 

New Brunswick (New Jersey) en 2007, debido  ao falecemento duna  muller por  

mesotelioma resultante de exposición  ao amianto. O seu marido e os seus fillos 

reparaban freos de coches  no garaxe da súa casa, en  cuxas tarefas estaba implicado 

ou amianto. A súa exposición foi porque era  quen lavaba a  roupa de  traballo deles, 

polo que se infectou  mentres  sacudía estes peñores.  

Polo que vemos, non é só logo que ocorre en España, senón que en todo ou mundo  as 

mulleres estiveron destinadas a esta tarefa de limpeza que tan prexudicial con ou tempo 

volveuse.  

Outro bufete de avogados247 fai referencia no seu blogue  ao  cancro de ovarios en 

relación con ou amianto. Debido a isto, podemos ver como ao  longo de todo ou mundo 

lóitase porque se recoñeza como  enfermidade causada por ou amianto, como ocorreu, 

por  exemplo, nos casos relativos  ao uso diario de pos de  talco.  

 

No Canadá, a cadea de televisión CTV News recolleu ou testemuño duna  muller 

afectada por un  mesotelioma,  cuxa exposición  ao amianto debeuse a que estivo 

exposta durante tarefas de construción que o seu pai levou a cabo  na predio dos seus 

avós 248.  

 
244 Rodríguez Pérez, M. Mesotelioma pleural. Clínica Universitaria de Navarra; a pesar de que hai expertos 
na materia, concretamente un neumólogo que acudiu como perito a un xuízo no Tribunal Supremo, sostén 
que o único que causa un mesotelioma pleural é o amianto, “y nada más”.  

245 Azagra Malo, A. e Gili Saldaña, M. Guía…, op.cit., páx. 6.  

246 Second Hand Asbestos Exposure from Car Brakes Caused New Jersey Woman’s Fatal Mesothelioma. 
(30 de mayo de 2007). LK (Levy Konigsberg).  

247 Hanly Conroy, S. Asbestos & ovarian cancer. Simmons Hanly Conroy.  

248 Stephanow, C. (29 de septiembre de 2019).  'I’m going to die...that's asbestos cancer': Sask. woman 
opens up about living with cancer. CTV News.  
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En Sudáfrica, los investigadores Nonhlanhla Tlotleng, Kerry Sidwell Wilson, Nisha 

Naicker, Coenraad FN Koegelenberg, David Rees e James Ian Phillips firman un artigo 

sobre “la importancia da exposición ao asbesto no ocupacional en mulleres con 

mesotelioma”249. Dentro deste, gustaríame mencionar os tres casos que  eles destacan.  

O primeiro de  eles é sobre unha  muller que traballou tan só un ano (1971 a 1972)  na 

oficina duna fábrica de amianto, pero o seu esposo traballábase  na mina dá cal  

extraíase este material; vivindo onda e a súa familia nunha casa dás que a mina 

cedíalles aos seus empregados, a cal  tiña ou teito de fibrocemento.  ademais,  tamén  

avó a  roupa do seu marido durante os quince anos que traballou  na mina. Neste caso, 

pódese dicir que é unha tripla  vítima: directa, pola súa  traballo; indirecta ou familiar, 

porque lavaba a  roupa do seu marido; ambiental, porque viviu nunha casa con tellado 

de fibrocemento. ou resultado:  engrosamento  pleural.  

O segundo de  eles fai referencia a unha  muller que vivía preto dunha central eléctrica 

case vinte anos, e alí traballaba o seu pai. Por en fronte da súa casa pasaban  as 

tubaxes de caldeira dirixidas cara á central,  as cal é seguramente estivesen recubertas 

de amianto;  ademais de xogar  na central de nena,  tamén explicou que, se facía moito 

vento, ou po de amianto sopraría por toda a súa casa. Nunca tocou ou amianto, pero 

padece un  mesotelioma.  

O terceiro de  eles fai referencia a unha  muller que poderiamos definir como  vítima 

dobre: directa,  xa que traballou  no sector téxtil, onde  as máquinas de coser é coñecido 

que contiñan amianto; pero  tamén é unha  vítima ambiental,  xa que, tanto na súa casa, 

como  nas lindeiras, como  na escola que tiña próxima estaba totalmente arraigado a 

presenza de amianto250.  

 

A Indica é coñecida como cemiterio de Europa. Actualmente, ou amianto que se extrae 

de  Europa polo seu perigo remata en países como a India. Despezamento de barcos e  

outras actividades están a contaminar países como leste. ou profesor Joaquín Vidal 

Portabales recomendoume cando comecei a buscar información este documental 

 
249 Tlotleng, N. et ao. (20 de noviembre de 2018). The significance of non-occupational asbestos exposure 
in women with mesotelioma. WiLei Online Library.  

250 Ibidem  
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titulado “Sin aliento”, emitido na 2251. Malia que non se centra esencialmente  no papel 

dás mulleres, #falar de  elas, por  exemplo,  Abeba contaban como o seu pai e a súa nai 

faleceron por  mesotelioma, e preguntábase “se os meus pulmóns están cheos de 

amianto, como estarán os dos meus fillos?”. Avogados dá Indica recoñecen que se está 

cometendo un “homicidio corporativo”, debido a que  as empresas trasladaron á India 

ou amianto que non lles permiten  ter en  Europa, é dicir, a persoas que viven  na pobreza 

en países en vías de desenvolvemento; estimando que se ha  cuadriplicado a cantidade  

do amianto  na India. O que se ha  feito aquí é trasladalo fóra dos focos, dá prensa, e 

levalo a países nos que non “se queixarán tanto”, sendo cómplices de todos os 

problemas que alí están a xurdir.  

De todo isto, podemos ver que en todo ou mundo está a estudarse ou binomio amianto- 

muller,  logo que non se ha  feito coa debida profundidade no noso país aínda é 

francamente necesario.  

8. Obxectivos na actualidade: que debería mellorar? 

Ninguén mellor que dona María Asunción Fernández, presidenta de  ANANAR, para 

ilustrar que obxectivos poderiamos suxerir para solucionar ou problema  do amianto, 

incluíndo a perspectiva de xénero.  

O primeiro dos obxectivos que me comentaba María Asunción é un común a todas  as 

asociacións, organizacións de medio ambiente e persoal sanitario a nivel español, que 

é a pronta retirada do máximo posible  do amianto presente no noso país, porque todo 

é imposible,  ademais de que desde  Europa obrigóuselles a retiralo antes  do 2032 se 

non queren enfrontarse a multas millonarias.  

O que poderiamos situar como segundo obxectivo (baixo o meu punto de vista sería ou 

máis importante) é ou apoio á  vítima e á súa familia, porque ninguén se pregunta como 

sente unha persoa á que dinlle que a súa esperanza de vida podería ser de menos  dun 

ano. Porque María Asunción cóntame que desa parte humana non se fala, que dese 

sufrimento non se fala, de como poder aceptar o que se está vindo cara a ti,  xa que 

sabes que che vas a morrer e que ninguén pode facer nada por evitalo. e iso non o 

ensinan  nas facultades habitualmente.  

 
251 Documental “Sin aliento”, visto en https://www.dailymotion.com/video/x7qxto2  

https://www.dailymotion.com/video/x7qxto2
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O terceiro dos obxectivos sería a necesidade de formación médica, non só non ámbito 

de pneumoloxía, senón dá psicoloxía clínica,  xa que coñece casos dá asociación nos 

que esta atención digamos que brilla pola súa ausencia, pero é certo que me comenta 

que  isto foi mellorando. Lémbranos que este apoio psicolóxico  do que falabamos 

préstase desde  ANANAR, contando con persoas que pasaron polo mesmo que a  vítima 

e as súas familias están a sufrir agora.  isto é moi importante porque ás veces a 

experiencia é a mellor universidade que podes  ter, e  no tema do amianto confírmase 

escoitando falar a Mari Asun.  

O cuarto dos obxectivos sería a aprobación dá  Lei integral contra ou Amianto que  xa 

está no Congreso. En onda loitan desde  as asociacións, contando con apoio de 

médicos e médicas de toda España, ecoloxista e demais sectores Social é para lograr 

que se retire ou amianto que tanto dano ha  feito e fará  mentres  siga aí. Dinos María 

Asunción que a idea é moi boa, e que oxalá chegue a bo porto.  

O quinto dos obxectivos sería a creación  do Fondo de Compensación para  as  vítimas 

e as súas familias, mediante ou cal  póidase resarcir aos afectados e aos seus  

achegados, aínda que realmente o que merece a pena é vivir, e iso é o que ou amianto 

rouboulles, por moito diñeiro que che poidan ofrecer. Para Mari Asun, cre que llo 

debemos aos afectados,  xa que nos di que é a única esperanza, e que,  ademais, é o 

mínimo que a sociedade débelles.  

O sexto dos obxectivos sería ou recoñecemento automático duna patoloxía relacionada 

con ou amianto como  enfermidade profesional, sen necesidade de ir “peregrinando” 

polos xulgados para conseguila. En Francia ou en EE.UU. lévannos moitos anos de 

adianto,  xa que María Asunción dinos que somos un país novo en empezar a loitar nese 

sentido comparado con  outros.  ademais, en Estados Unidos desde inicios  do  século  

XX obrigóuselles a cada unha dás empresas que usasen amianto a crear un fondo de 

compensación para os afectados e afectadas.  

O sétimo dos obxectivos e un moi relevante é a investigación. María Asunción 

contábame que todos os esforzos de  ANANAR envórcanse  na  recollida de diñeiro 

mediante iniciativas como  recollidas de tapóns ou festivais, dos cal é lograron 10.000€ 

cos que se iniciou a primeira investigación sobre ou  mesotelioma  pleural cunha mostra 

de case 250 casos en relación coa  inmunoterapia, para ver se esta sería a salvación 

dos afectados, a cal  comezou en  xuño de 2018 e en  xuño de 2019 chegouse á 

conclusión de que sería o “único” que leva a salvar a un paciente con  mesotelioma  

pleural.  
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E, como último obxectivo,  tamén cre que sería necesario loitar por  as esquecidas, por 

esas mulleres amas de casa, ou  vítimas ambientais, a quen se lles negou todo, porque 

sofren unha discriminación de xénero desde múltiples puntos de vista, logo que es o 

punto central de este traballo.  

9. Conclusións 

PRIMEIRA. É posible afirmar que non se estudaron os efectos  do amianto sobre  as 

mulleres,  xa que se pasou por alto ou perfil de  vítimas femininas máis  alá dás 

meramente laborais, como  poden ser  aquelas mulleres que estiveron en contacto con 

ou amianto por labores domésticas ou por proximidade a un foco de contaminación.  

ademais, ou uso de amianto en España foi, como  na maioría dos países, intensivo entre 

1960 e 1985, aproximadamente, o que implicou que un gran número de mulleres  haxan 

estado ao empregar debido ao seu elevado uso  nas actividades  feminizadas, como foi 

ou téxtil, descoñecendo o prexudicial que era para a súa saúde.  

SEGUNDA. Como tantos  outros temas, a prevención de rochas en xeral e ou amianto 

como elemento químico en particular non foron analizados con perspectiva de xénero, 

o que implicou unha maior desprotección dás mulleres á hora dá manipulación deste 

material no seu  traballo. Un aspecto moi relevante é ou relativo aos equipos de 

protección individual (EPI’ s), elementos básicos para cumprir coa débeda de 

seguridade que ten ou empresario para cos seus  traballadores e  traballadoras, pero  

ao estar deseñados desde ou punto de vista masculino, non se  as protexe totalmente,  

xa que non se logra unha adaptación total  ao corpo feminino.  

TERCEIRA. Para estudar ou contido  do Real Decreto 396/2006, do 31 de marzo, polo 

que se establecen as disposición mínimas de seguridade e saúde aplicables aos  

traballos con risco de exposición  ao amianto (normativa básica actualmente sobre  

traballos con amianto), é necesario ver que foi precedido por numerosas disposición 

legais dás cal é pódese predicar a súa dispersión, polo que resultou moi afortunada a  

elaboración da Lei de Prevención de rochas laborais de 1995, unificando en onda toda 

esta variada lexislación. Solicita poñer de manifesto a necesidade e urxencia dá 

normativa referida para introducir entre as súas páxinas ou enfoque de xénero, pois 

carece del, o que implica unha discriminación cara a  as  traballadoras e unha inxerencia 

nos seus dereitos fundamentais (dereito á integridade física, á protección dá saúde, 

etc.).  
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CUARTA. Cientificamente demostrouse que ou amianto ten efectos nocivos, e mesmo 

letais, para canta persoa que o manipule sen a debida protección. Por esta causa, é 

necesario ou estudo en profundidade de todas  as  patoloxías que este elemento pode 

causar aos que estiveron en contacto con el no seu ambiente de  traballo ou por  outros 

motivos, como os domésticos ou os ambientais. Debe facilitarse ou recoñecemento legal 

de tales  patoloxías con ou remate de evitar así ou “peregrinaxe” xudicial  ao que se 

somete á  vítima e aos seus familiares.  ademais,  tamén é urxente engadir á lista de  

enfermidades  profesionais  as causadas unicamente  nas mulleres, como é ou caso  do  

cancro de ovarios, xa que, de non facelo, estaremos de novo incorrendo nunha 

discriminación cara a  elas. 

QUINTA. Ao  longo dá  Lei Xeral dá  Seguridade Social é necesario mencionar tanto os  

artigos relativos aos actos de aseguranza, á cotización, e a  as prestacións como a 

incapacidade temporal, a incapacidade permanente e  as de  morte e supervivencia; o 

cal  móstranos que  as  patoloxías causadas por ou amianto non ten unha regulación 

específica, como xa teñen outras sendo ou caso da silicose, polo que ou estudo hase 

de completar coa  Orde do 15 de abril de 1969, pola que establécense normas para a 

aplicación e desenvolvemento dás prestacións por invalidez no Réximen Xeral da 

Seguridade Social .  

SEXTA. Segundo o este, constitúe unha base ineludible incidir  na tipoloxía de  vítimas 

existentes por causa dás  enfermidades ocasionadas por ou amianto. En primeiro lugar,  

as mulleres que traballaron con el nos seus postos de  traballo, o que implica ou paralelo 

incumprimento por ou empresario da súa obrigación de protección dá saúde de  elas 

ante a omisión de medidas de prevención e protección; en segundo lugar,  as mulleres 

que han  avado e manipulado a  roupa de  traballo dos seus maridos ou familiares 

durante anos, obviando, igualmente, ou empresario a prohibición de sacar a  roupa 

contaminada fóra dá empresa, prohibición vixente en España desde 1982; e en terceiro 

lugar,  as mulleres que vivían preto de fábricas, onde se empregaba amianto, supoñendo 

de novo falta de medidas de protección ambiental por parte  do empresario.  

SÉTIMA. Debido a esa ausencia de protección tanto cara ás súas  traballadores como 

cara a ou medio ambiente, os empresarios  poden enfrentarse tanto a responsabilidades 

non ámbito administrativo,  no civil, como non ámbito Social  ou  no penal. Moitas desas 

responsabilidades procedentes de diversos ordes son compatibles entre  elas, co que 

se procura unha reparación total, ou polo menos digna, dos danos causados aos 

afectados e afectadas xunto coas súas familias, malia que ou sufrimento xerado por ou 

amianto  na realidade vital de todos  eles escapa de calquer cálculo ou cuantificación.  
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OITAVA. Mediante a procura de información relativa a como se tratou ou amianto e dás  

patoloxías que carrexa a  as  vítimas en  outros países, é posible extraer dúas ideas 

básicas. En primeiro lugar, que ou binomio  muller-amianto está moito máis estudado 

en Estados Unidos ou en Dinamarca, por  exemplo, que en España. En segundo lugar, 

que a protección e a simpleza no recoñecemento dunha patoloxía causada por ou 

amianto é máis fácil en lugares como Francia que no noso país. Parte desta situación 

ten a súa orixe ou estrito sistema de lista que rexe a determinación da enfermidade 

profesional no noso Ordenamento xurídico, polo que chegou ou momento de demandar 

unha máis intensa e eficaz investigación científica, compasada dá complementaria 

reforma lexislativa sobre  as  enfermidades causadas por amianto.  

NOVENA. É impensable a realización  dun  traballo sobre amianto e  muller sen contar 

con testemuños como ou de dona María Asunción Fernández, presidenta de  ANANAR, 

quen fixou en oito os obxectivos esenciais que se deben perseguir, comezando pola 

imprescindible retirada dá maior cantidade de amianto do noso país, ou apoio 

psicolóxico a  as  vítimas e ás súas familias, unha formación médica específica  nas  

patoloxías causadas por ou reiterado produto químico, a aprobación duna  Lei integral 

contra o seu uso ( cuxa petición  xa rexistrouse  no Congreso), a implantación  dun fondo 

de compensación  xa existente en países da nosa contorna, un incremento dá 

investimento para a investigación, e, en remate, unha continua e incansable loita por 

ofrecerlles visibilidade a  aquelas mulleres afectadas por  cuxa condición de ser amas 

de casa ou  vítimas ambientais non tiveron ou mesmo trato deparado a  as mulleres 

afectadas por su contacto directo con o amianto no ámbito laboral. 

10. Anexos: mulleres afectadas polo amianto 

Reportaxe sobre Amalia Vázquez, única afectada en Ferrol   

Este caso para min ten especial relevancia,  xa que ocorreu a escasos metros da miña 

casa. a información a extraín  dun reportaxe elaborado por Javier  Nadales e  Rober 

Amado para ou Mundo, publicado ou 4 de maio de 2015252.  

Nel,  ademais de explicar con tremendo detalle e coñecemento de causa ou tema de 

como ou amianto destruíu aos  traballadores duna comarca enteira como foi a de Ferrol, 

 
252 Nadales, J. e Amado, R. (4 de mayo de 2015). Una tragedia silenciada. La ría del amianto.  El Mundo, 
páxs. 41 a 43.  
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inclúese ou testemuño da primeira  muller diagnosticada na comarca de  Ferrolterra253 

de “una enfermidade por exposición ao amianto”. Dentro da tipoloxía de vítimas da que 

xa falei ao longo do traballo, estaría dentro do segundo tipo: vítima familiar. Amalia viviu 

(xa que tristemente faleceu en decembro de 2016) “en una casita no Ponto, a kilómetros 

de distancia da zona fabril”, por lo que non foi una vítima ambiental. Esta  muller, como 

moitas  outras dá zona de Ferrol, tiñan, entre as súas moitas tarefas como amas de 

casa, a lavar a  roupa de  traballo dos seus maridos.  

Para min, Amalia foi a primeira malia que  as estatísticas non a recollan como  vítima, 

nin conten nos rexistros,  xa que nunca demandou á empresa do seu marido. Non tivo 

ou recoñecemento que merecía,  logo que non pode ser permitido.  

Os creadores desta reportaxe definiron moi ben o que pretendín reflectir ao  longo deste  

traballo:  as  vítimas mulleres indirectas ou familiares  tamén son  vítimas  traballadoras 

pero “intradomésticas”, a  as cal é non se lles recoñeceu o seu  traballo porque “só” 

consistía en encargarse duna casa e familias que  nas épocas dos 70 e 80 adoitaban 

ser moito máis numerosas que  as actuais; detalles que mediante a descrición das súas 

mans podemos ver, tratándose de “manos nas que ten grabado o mapa de traballo de 

décadas en sus arrugas”. Por que? Porque se pasou “décadas de ahuecar un buzo que 

llegaba blanco, como cubierto de harina, e salía azul oscuro a base de cepillo e agua”, 

xa que o seu marido era traballador do estaleiro (actual Navantia) “empresa que daba 

de comer a todo Ferrol”, traballadores e traballadoras domésticas que agora vemos que 

“esa generación que aoimentó a ciudad se muere antes de tempo”.  

Debido á súa condición de ama de casa, a Amalia “le dijeron que no había nada que 

hacer, que no le iban a dar un duro”, logo que eu non poderei comprender nunca. Esta  

muller viu vulnerados dereitos tan fundamentais como ou dereito á vida ou á integridade 

física, a cal  perdeu por ou  traballo doméstico que realizaba. De feito, é un  traballo que 

non tería que realizar nin onda nin ningunha dás  outras mulleres dá ría de Ferrol, porque 

esa obrigación de limpeza dá  roupa de  traballo tería que recaer sobre ou empresario, 

non sobre  as mulleres. “Hai que tirar adelante, eso lo ten claro. Como ella, como todos 

ellos (facendo referencia a todos os afectados que teñen entrevistado neste reportaxe). 

Con lo que sea. Aunque cueste respirar.” 

 
253 Varela, F. (5 de octubre de 2006). Aparece el primer caso en la comarca de una mujer enferma de 
asbestose. La Voz de Galicia.   
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Entrevista con una afectada por amianto: a ESPERANZA NO SE PUEDE PERDER 

Esta  muller afectada prefire permanecer  no anonimato, polo que omitirei o seu nome. 

Sospeita que ou  mesotelioma  pleural que sofre foi causado por unha contaminación 

ambiental,  xa que as súas xanelas están próximas a un tellado con amianto, o que a 

converte nunha  vítima ambiental.  

O primeiro de todo, darche  as grazas por atenderme e por contarnos a túa 

historia.  

Un pracer poder axudarche.  

Gustaríame saber como era o teu  traballo, en que consistía e como convivías con 

ou amianto, ignorando todos os efectos que tiña.  

Eu fun funcionaria durante toda a miña vida, polo que a propósito nunca o manipulei. 

ése certo que estiven destinada en diversos lugares e traballaba en sitios vellos, pero, 

polo que sospeito, creo que o meu  mesotelioma  pleural deriva duna contaminación 

ambiental por estar a miña xanela próxima a un tellado con amianto.  

Como te informaches de que padecías unha  enfermidade causada por amianto?  

En ou ano 2014, sufrín un derrame  pleural,  ao cal  achacaron a que nunha operación 

recente que tiven non me poñían suficiente heparina e que iso foi o que mo causou. 

Pero eu notaba unha picada que non lograba desaparecer. No 2016, sufrín outro 

derrame  pleural, ou cal  eu achaquei a que a miña familia había tiña  logo de catarro e 

que me afectaba, por botarlle a culpa a  logo,  vaxa, pero ou médico díxome que non 

había nada relativo a un tumor nin similar, polo que estaba ben. No 2020, en  xaneiro, 

tiven outro derrame pleural. En leste administráronme  corticoides, pero eu seguín 

notando unha molestia  soportable, e despois de tantos anos desde ou primeiro pois 

non me dicían nada máis. Fixéronme unha resonancia, e dixéronme que saía  logo 

similar a un  nódulo, pero que tampouco tiña maior importancia.  

En febreiro non aguantei máis e acudín a outro hospital. Viron a resonancia e o meu 

médico habitual se mosqueó, polo que me pediu un  TAC con contraste, e aí saíu á luz 

a miña  mesotelioma  pleural. Hanme  feito unha  biopsia e dixéronme que todo está 

ben, que non se ve nada que afecte a  outros órganos, xa recibín 3 sesións de 

quimioterapia, pero eu atópome ben. Aínda sigo con esa molestia inicial que che 

comentaba, pero moi moi leve.  
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A verdade, é que soa un pouco esaxerado e máis do 99% de xente á que cóntollo 

descoñece o que é un “mesotelioma  pleural”, pero a verdade é que eu non teño 

ningunha gana de morrer, pero non teño medo tampouco.  

Crees que sería necesario mellorar a formación dos  profesionais sanitarios en 

relación con  as  patoloxías causadas por ou amianto e os efectos deste veleno? 

Un dos médicos que me tratou é experto en silicose, pero vese que non en  

mesoteliomas. É o que ti me contabas, quizais se sexa necesaria máis formación, 

porque tiven unha diversidade de diagnósticos que eu  xa nin teño claro se é operable 

ou non. Creo que nestes temas estanse moi verdes.  

Ti sabes o que é para min baixar  as escaleiras e ver en cantos sitios aínda  hai amianto? 

Sen ir máis lonxe, desde a miña xanela.  logo que me esnaquizou a vida a min… a 

verdade é que non me atopo mal, pero a ver como acaba a historia. Aos médicos 

estráñalles que  haxa tido nestes anos varios derrames  pleurais, non é  logo habitual.  

Crees que existiu discriminación por razón de xénero cara as mulleres  no mundo  

do amianto?  

Creo que si,  xa que  as mulleres traballaron  nas fábricas e  nas conserveiras desde hai  

xa moitísimos anos, e non se estudaron os seus posibles contactos con ou amianto.  

Sentístesvos apoia dos desde  as institucións? Crees que é necesario que ou 

goberno central e que os gobernos autonómicos se impliquen máis?  

Eu o que desexaría é que fixesen  logo e movésense.  ao final, ata que ha  falecido José 

María Íñigo non se soubo pola sociedade no seu conxunto que ou amianto causaba 

tanto dano. Por desgraza ata que morreu alguén famoso non nos coñecía ninguén.   

Crees que é necesario que se recoñeza ou papel dás asociacións? Baixo o meu 

punto de vista, creo que grazas a elas dásevos visibilidade ás vítimas. Esta 

pregunta fágocha porque che coñecín grazas a María Asunción, a presidenta dá 

asociación  ANANAR (Navarra), polo que tamén quería darlle o seu papel nesta 

entrevista.  

Para min, é primordial que existan  as asociacións, para que a xente aos poucos se  

vaxa concienciando. ou problema é que a maioría dás persoas dás asociacións son 

viúvas, e comentan cousas que me asustan e fanme  ter ou día un pouco preocupado.  
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Que crees que é necesario cambiar para tentar solucionar ou problema do 

amianto?  

É moi necesario que se saque todo ou amianto que  hai aínda en España, pero sei que 

non vai ocorrer porque, aínda que é moi necesario, necesitaríase moito diñeiro para  iso, 

e non creo que nunca o consigan. Aos poucos, grazas á forza dás asociacións de 

afectadas e afectados irán conseguindo unhas cousas ou  outras, pero que o noso país 

quede libre de amianto é unha opción que non creo que se vexa nunca.  

Grazas por contarnos a túa historia.  

De nada, aquí estoy para lo que necesites.  
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