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Opinió

Diuen que l’expe-
riència s’aconse-
gueix amb temps i
treball. Però què
passa quan ningú
en un entorn deter-
minat té l’esmen-
tada experiència,
quan ningú ha gau-
dit o patit una
determinada situa-
ció? Doncs aquesta
és una primera
aproximació a la
situació en què dos

estudiants de la Facultat de Dret de
la Universitat de València ens vam
trobar, i no sols nosaltres, sinó tots
els qui ens acompanyaven. 
Ens explicarem amb més claredat.
Dos estudiants en el darrer curs de
la llicenciatura en Dret ens vam tro-
bar entre les mans amb un CAS
quasi per casualitat, evidentment el
nostre primer cas. Es tractava d’una
oportunitat única que no podíem
desaprofitar, el nostre debut en el
món de les lleis, i quin debut! Ens
acabaven de proposar de formar
part de l’equip jurídic que defensa-
ria un assumpte davant del Tribunal
de Justícia de les Comunitats
Europees amb seu a Luxemburg. 
Les peculiaritats del cas són infini-
tes, era el primer i fins ara únic colp
que el Tribunal Superior de Justícia
de la Comunitat Valenciana elevava
una qüestió prejudicial al màxim
òrgan de la magistratura comunità-
ria, a més cap advocat valencià no
havia estat al Tribunal de
Luxemburg en qualitat d’interessat,
ni cap mebre de l’equip jurídic
havia participat en un cas en què,
almenys algunes de les altres parts,
s’expressarien en la vista oral en
llengües diferents a la pròpia.
El repte i l’experiència valien sens
dubte l’esforç. Explicant en línies
generals el més important del cas
que ens ocupava, direm que el
SIMAP (Sindicat de Metges
d’Assistència Pública) reclamava
davant els tribunals valencians l’a-
plicació d’una directiva comunità-
ria en matèria de regulació de la
jornada laboral (aplicable a gairebé
tots els treballadors europeus) no
transposada al dret espanyol, és a
dir no adaptada encara al dret esta-
tal. Davant i defensant un obsolet i

injust sistema de comptabilització
de la jornada laboral dels metges es
trobava la Conselleria de Sanitat de
la Generalitat Valenciana. Els
magistrats valencians, amb motiu
de la dificultat per interpretar una
norma comunitària, i com és lògic
en aquests casos, van elevar una
qüestió prejudicial davant el
Tribunal Europeu, per tal que
aquest es pronunciara sobre l’apli-
cabilitat i efecte directe de la direc-
tiva als metges valencians en matè-
ries com ara la comptabilització de
les guàrdies com a temps de treball,
la consideració dels metges valen-
cians com a treballadors per torns
durant el compliment de les guàr-
dies, la consideració de treballadors
nocturns dels metges que compliren
guàrdies nocturnes o la necessitat
d’acceptació individual per part de
cada metge de l’horari de guàrdies
a complir (no sent suficient l’acord
expressat pels sindicats en les seues
negociacions amb la Conselleria).
S’hi barrejava el dret del treball
amb el dret comunitari.
L’equip jurídic del SIMAP, un sin-
dicat que no gaudeix de cap sub-
venció pública ni privada i que tan
sols es manté amb les quotes dels
seus afiliats, estaria format per l’ad-
vocada principal i la que realment

anava a informar davant dels
quinze jutges comunitaris, la lle-
trada Amparo Rivera Auñón, i
nosaltres dos, els dos estudiants
amb aquesta difícil missió, Nadala
Benedito Carrera i Miquel Àngel
Santacreu Viñoles, que ens encar-
regaríem d’assessorar el SIMAP i
la seua lletrada jurídicament i
lingüística durant els quasi sis
mesos de preparació del cas i espe-
cialment durant l’estada a
Luxemburg i el desenvolupament
de la vista.
La nostra adequada preparació
lingüística per a una tasca com
aquesta (coneixements a un molt
bon nivell de francés i d’anglés) i el
nostre desmesurat interés pel dret
comunitari haurien de fer possible
que amb uns mesos de preparació
estiguérem tots disposats per a viat-
jar a Luxemburg amb les màximes
aspiracions per defensar els interes-
sos dels tres mil metges d’assistèn-
cia primària del País Valencià.
En pocs mesos havíem de tenir pre-
parats arguments legals suficient-
ment convincents i contundents per
convéncer els quinze jutges que
trobaríem davant nostre a
Luxemburg que la nostra posició
era l’encertada. Davant teníem la
Conselleria de Sanitat amb una

gran infraestructura, pròpia dels
poders públics on els problemes
econòmics i de personal són fàcil-
ment solucionables.
La Conselleria defensava un sis-
tema pel qual els metges valencians
que havien d’enfrontar-se a una
guàrdia treballaven 31 hores segui-
des sense descans, és a dir les 7
hores de la jornada de treball segui-
des de 15 hores de guàrdia i
seguida aquesta per la jornada labo-
ral del dia següent, jornades in-
definides, insuportables tant física-
ment i psíquica per als metges com
per a la correcta prestació del servei
sanitari als ciutadans. La nostra
qüestió era: qui deixaria que un
pediatra que porta 25 o 30 hores de
treball ininterromput tocara en una
situació d’emergència el nostre fill
o filla?
Un altre postulat de la Conselleria
era la no consideració d’hores
extres per a les hores de guàrdia, la
no consideració dels metges com a
treballadors per torns ni nocturns
durant els períodes de guàrdia, i a
més les guàrdies es fixaven unilate-
ralment per Conselleria i tenien
caràcter d’obligatòries per als
facultatius.
Si hem d’acabar de definir la situa-
ció com a insofrible i inacceptable
per als ciutadans, direm que els
metges de guàrdia havien de procu-
rar-se ells mateixos el transport per
acudir a les urgències nocturnes a
domicili, normalment amb el seu
vehicle propi i sense cap mena de
seguretat, i no disposaven en molts
casos als centres de calut de cap
sala per dormir en cas de no pro-
duir-se cap urgència, ni cap bany
on dutxar-se i mantenir la correcta
higiene durant 31 hores seguides,
entre altres moltes situacions desa-
gradables i quasi degradants per a
la professió mèdica.
La situació s’agreuja i es pot consi-
derar més inadmissible encara si
donem un colp d’ull a la Borsa de
Treball de Metges de la
Conselleria, on més de vint mil
facultatius esperen una oportunitat
de treball. 
Pot semblar que la defensa de la
nostra posició anava a ser fàcil
davant de tants despropòsits, però
els nostres arguments havien de ser
legals i no fàctics o ètics.
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Després de mesos de treball
arribà el moment de la veritat. El
dia 28 de setembre del 1999, a la
Gran Sala d’Audiències del
TJCE a Luxemburg, es va cele-
brar la vista oral. Davant el Ple,
cada part en conflicte i els Estats
de la Unió als quals els va cor-
respondre la intervenció per torn,
van exposar els seus arguments.
Par part del SIMAP vam assistir-
hi nosaltres dos ja llicenciats en
Dret, l’advocada principal i el
president del sindicat. Mesos i
mesos de preparació per a una
vista que no va durar més de
dues hores. Alea iacta est.
Només faltava saber-ne el resul-
tat, en primer lloc les conclusions
de l’advocat general, les quals es
van fer públiques el 16 de
desembre del 1999, i finalment la
sentència, que es va llegir més
d’un any després de la vista, el 3
d’octubre d’aquest any 2000.
La sentència, que és d’aplicació i
compliment obligatori en els
quinze Estats de la Unió
Europea, com nosaltres esperà-
vem, ens dóna la raó en tots els
nostres arguments a excepció de
la consideració de treballadors
nocturns dels metges durant les
guàrdies nocturnes, un extrem
aquest últim que es deixa a criteri
de l’òrgan jurisdiccional nacional
per no estar recollit en la
Directiva Comunitària. Així
podem dir que a partir d’ara els
metges podran escollir si volen o
no fer les guàrdies; si volen fer-
les, hauran de donar el seu con-
sentiment exprés, les hores de
guàrdia es comptabilitzaran com
a hores de treball a efectes de les
40 hores setmanals, se’ls consi-
derarà treballadors per torns i els
és d’aplicació la Directiva
Comunitària en matèria d’horaris
laborals.
Ara el TJCV haurà de ratificar la
sentència i donar la raó als met-
ges, i, en definitiva, a tots els ciu-
tadans que tindran una millor
assistència sanitària pública. Ha
guanyat la Medicina entesa com
a relació metge-malalt, gratifi-
cant per als dos.
L’experiència per a nosaltres,
estudiants de Dret aleshores, lli-
cenciats ara, i encara estudiants
de la Universitat de València
d’altres estudis avui en dia, és no
sols molt positiva per la seua
finalització, sinó també perquè
demostra que en un moment com
aquest en el qual sembla que les
oportunitats per als joves que han
acabat estudis universitaris són
molt escasses, si realment s’està
preparat i se cerca bé es pot
aconseguir treballar en allò que
realment es desitja. Tot és propo-
sar-s’ho.
Esperem que aquesta oportunitat
de la qual hem gaudit ens ser-
visca en el futur per aconseguir
un lloc de treball estable i ade-
quat a les nostres expectatives.
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Nadala Benedito, davant la Gran Sala del Tribunal de Luxemburg.

Dos joves advocats a Luxemburg: el cas SIMAP


