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13356 LLEI 33/2002, de 5 de juliol, de modificació
de l’article 28 del text refós de la Llei de l’Es-
tatut dels Treballadors, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març.
(«BOE» 161, de 6-7-2002.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els que vegen i entenguen esta llei.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei

següent i jo la sancione.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’article 28 de l’Estatut dels Treballadors consagra
el principi d’«igualtat de remuneració per raó de sexe».
No obstant, el seu abast es revela limitat al concepte
tecnicojurídic de salari, ja siga en la seua modalitat de
salari base o de complements salarials, deixant fora del
seu àmbit d’aplicació altres percepcions econòmiques
que el treballador puga rebre amb motiu del seu con-
tracte de treball.

D’altra banda, el Dret Comunitari, tant originari com
derivat, consagra el denominat «Principi d’Igualtat de
Retribució». Així succeïx en l’article 141 (antic article
119) del Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea
i en la Directiva 75/117/CEE, de 10 de febrer. Ambdós
texts oferixen un àmbit d’aplicació material més ampli
que el que suggerix el nostre Estatut dels Treballadors,
interpretat en la seua literalitat. Així, les fonts europees
garantixen expressament que la satisfacció per part de
l’empresari de qualssevol percepcions econòmiques,
amb independència de la seua naturalesa salarial o extra-
salarial, respondrà al principi d’igualtat entre treballadors
i treballadores.

Sent així les coses, pareix que és obligat traslladar
adequadament el Dret Comunitari, modificant per a això
l’article 28 del text refós de la Llei de l’Estatut dels Tre-
balladors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1995,
de 24 de març, de manera que, substituint el principi
d’igualtat salarial fins a la data vigent, s’incorpore expres-
sament el «principi d’igualtat retributiva».

Article únic.

L’article 28 del text refós de la Llei de l’Estatut dels
Treballadors queda redactat de la forma següent:

«Article 28. Igualtat de remuneració per raó de
sexe.

L’empresari està obligat a pagar per la prestació
d’un treball d’igual valor la mateixa retribució, satis-
feta directament o indirectament, i siga quina siga
la seua naturalesa, salarial o extrasalarial, sense
que puga produir-se cap discriminació per raó de
sexe en cap dels elements o condicions d’aquella.»

Per tant,
Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats,

que complisquen esta llei i que la facen complir.

Madrid, 5 de juliol del 2002.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

13758 LLEI 34/2002, d’11 de juliol, de servicis de
la societat de la informació i de comerç elec-
trònic. («BOE» 166, de 12-7-2002, i «BOE» 187,
de 6-8-2002.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els que vegen i entenguen esta llei.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei

següent i jo la sancione.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

La present Llei té com a objecte la incorporació a
l’ordenament jurídic espanyol de la Directiva 2000/31/CE,
del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny, relativa
a determinats aspectes dels servicis de la societat de
la informació, en particular, el comerç electrònic en el
mercat interior (Directiva sobre el comerç electrònic).
Així mateix, incorpora parcialment la Directiva 98/27/CE,
del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de maig,
relativa a les accions de cessació en matèria de protecció
dels interessos dels consumidors, al regular, de confor-
mitat amb el que establix esta, una acció de cessació
contra les conductes que contravinguen el que disposa
esta Llei.

Allò que la Directiva 2000/31/CE denomina «socie-
tat de la informació» està determinat per l’extraordinària
expansió de les xàrcies de telecomunicacions i, en espe-
cial, d’Internet com a vehicle de transmissió i intercanvi
de tota classe d’informació. La seua incorporació a la
vida econòmica i social oferix innumerables avantatges,
com la millora de l’eficiència empresarial, l’increment
de les possibilitats d’elecció dels usuaris i l’aparició de
noves fonts d’ocupació. Però la implantació d’Internet
i les noves tecnologies entropessa amb algunes incer-
teses jurídiques, que és necessari aclarir amb l’establi-
ment d’un marc jurídic adequat, que genere en tots els
actors intervinents la confiança necessària per a l’ús d’es-
te nou mitjà.

Això és el que pretén esta Llei, que partix de l’aplicació
a les activitats realitzades per mitjans electrònics de les
normes tant generals com especials que les regulen,
i s’ocupa tan sols d’aquells aspectes que, ja siga per
la seua novetat o per les peculiaritats que implica el
seu exercici per via electrònica, no estan coberts per
esta regulació.

II

S’acull, en la Llei, un concepte ampli de «servicis de
la societat de la informació», que engloba, a més de
la contractació de béns i servicis per via electrònica,
el subministrament d’informació per este mitjà (com el
que efectuen els periòdics o revistes que poden trobar-se
en la xàrcia), les activitats d’intermediació relatives a la
provisió d’accés a la xàrcia, a la transmissió de dades
per xàrcies de telecomunicacions, a la realització de
còpia temporal de les pàgines d’Internet so�icitades pels
usuaris, a l’allotjament en els mateixos servidors d’in-
formació, servicis o aplicacions facilitats per altres o a
la provisió d’instruments de busca o d’enllaços a altres
llocs d’Internet, així com qualsevol altre servici que es
preste a petició individual dels usuaris (descàrrega
d’arxius de vídeo o d’àudio...), sempre que represente


