
ANEXO IX
CATÁLOGO DE DEREITOS LABORAIS E DE SEGURIDADE SOCIAL 
DAS MULLERES VÍTIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO1

1. DEREITOS LABORAIS 

(Artigo 21 da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a 
violencia de xénero) 

Téñase en consideración que os dereitos laborais das vítimas de violencia de xénero poden ser 
mellorados polos convenios ou acordos colectivos, sectoriais ou de empresa, plans de igualdade, 
pactos individuais ou decisións unilaterais do empresario.

1.1. Dereitos das traballadoras por conta allea

(Artigos 37.8, 40.4, 45.1.n), 48.10, 49.1.m), 52.d), 53.4, 55.5 do Texto refundido da Lei do Estatuto dos 
traballadores, aprobado por Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro) 

• Dereito á redución da xornada de traballo con diminución proporcional do salario,  á reordena-
ción do tempo de traballo, a través da adaptación do horario, da aplicación do horario flexible 
ou doutras formas de ordenación do tempo de traballo que se utilicen na empresa, para que a 
muller faga efectiva a súa protección ou o seu dereito á asistencia social integral. 

• Dereito á mobilidade xeográfica: as mulleres que se vexan obrigadas a abandonar o seu posto 
de traballo na localidade onde viñan prestando os seus servizos, para facer efectiva a súa protec-
ción ou o seu dereito á asistencia social integral, terán dereito preferente a ocupar outro posto 
de traballo, do mesmo grupo profesional ou categoría equivalente, que a empresa teña vacante 
en calquera outro dos seus centros de traballo. A empresa reservaralle o posto de traballo du-
rante os primeiros 6 meses. 

• Dereito á suspensión do contrato de traballo por decisión da traballadora que se vexa obrigada 
a abandonar o seu posto de traballo como consecuencia de ser vítima de violencia de xénero, con 
reserva do posto de traballo. 

• Dereito á extinción do contrato de traballo por decisión da traballadora que se vexa obrigada a 
abandonar definitivamente o seu posto de traballo como consecuencia de ser vítima de violencia 
de xénero. 

• As ausencias ou faltas de puntualidade ao traballo motivadas pola situación física ou psicolóxi-
ca derivada de violencia de xénero, acreditada polos servizos sociais de atención ou servizos de 
saúde, segundo proceda, consideraranse xustificadas. 

1 Fonte puntos 1 e 2: Guía de dereitos de mulleres vítimas de violencia de xénero. https://violenciagenero.igualdade.gob.es/informacionUtil/de-
reitos/docs/GUIADERECHOS22052019.pdf
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• Nulidade da decisión extintiva do contrato no suposto das traballadoras vítimas de violencia 
de xénero polo exercicio dos dereitos de redución ou reordenación do seu tempo de traballo, de 
mobilidade xeográfica, de cambio de centro de traballo ou de suspensión da relación laboral nos 
termos e condicións recoñecidos no Estatuto dos traballadores. 

• Nulidade do despedimento disciplinario no suposto das traballadoras vítimas de violencia de 
xénero polo exercicio dos dereitos de redución ou reordenación do seu tempo de traballo, de 
mobilidade xeográfica, de cambio de centro de traballo ou de suspensión da relación laboral nos 
termos e condicións recoñecidos no Estatuto dos traballadores. 

1.2. Dereitos das traballadoras autónomas economicamente dependentes 

(Lei 20/2007, do 20 de xullo, reguladora do Estatuto do traballo autónomo) 

• Dereito á adaptación do horario da actividade. 

• Dereito á extinción da relación contractual. 

• Considerarase causa xustificada de interrupción da actividade por parte da traballadora a si-
tuación de violencia de xénero. 

• Beneficios na cotización á Seguridade Social para vítimas de violencia de xénero que causen alta 
inicial ou que non estivesen en situación de alta nos 2 anos inmediatamente anteriores, a contar 
desde a data de efectos do alta, no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por 
Conta Propia ou Autónomos; e para vítimas de violencia de xénero que se establezan como tra-
balladores por conta propia incluídos no Sistema Especial para Traballadores por Conta Propia 
Agrarios.

 

2. DEREITOS EN MATERIA DE SEGURIDADE SOCIAL 

2.1. Dereitos en materia de cotización á Seguridade Social 

• O período de suspensión do contrato de traballo con reserva do posto de traballo previsto para 
as traballadoras por conta allea, terá a consideración de período de cotización efectiva a efectos 
das correspondentes prestacións da Seguridade Social por xubilación, incapacidade permanente, 
morte e supervivencia, maternidade, desemprego e coidado de menores afectados por cancro 
ou outra enfermidade grave. 

(Artigo 165.5 do texto refundido da Lei xeral da Seguridade Social, aprobado polo Real decreto le-
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xislativo 8/2015, do 30 de outubro; Disposición adicional única do Real decreto 1335/2005, do 11 de 
novembro, polo que se regulan as prestacións familiares da Seguridade Social) 

• Suspensión da obriga de cotizar á Seguridade Social durante un período de seis meses para as 
traballadoras por conta propia ou autónomas que cesen na súa actividade para facer efectiva a 
súa protección ou o seu dereito á asistencia social integral. 

(Artigo 21.5 da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra 
a violencia de xénero; art. 329 do texto refundido da Lei xeral da Seguridade Social, aprobado polo 
Real decreto lexislativo 8/2015, do 30 de outubro) 

• Subscrición de convenio especial coa Seguridade Social por parte das traballadoras vítimas de 
violencia de xénero que reducisen a súa xornada laboral con diminución proporcional do salario. 

(Orde TAS/2865/2003, do 13 de outubro, pola que se regula o convenio especial no Sistema da Se-
guridade Social) 

2.2. Dereitos en materia de prestacións da Seguridade Social 

• Para os efectos das prestacións por maternidade e por paternidade, consideraranse situacións 
asimiladas á de alta os períodos considerados como de cotización efectiva respecto das traballa-
doras por conta allea e por conta propia que sexan vítimas de violencia de xénero. 

(Real decreto 295/2009, do 6 de marzo, polo que se regulan as prestacións económicas do sistema 
da Seguridade Social por maternidade, paternidade, risco durante o embarazo e risco durante a 
lactación natural) 

• Dereito á pensión de xubilación anticipada por causa non imputable ao traballador das mulleres 
que extingan o seu contrato de traballo como consecuencia de ser vítimas de violencia de xénero, 
e reúnan os requisitos esixidos. 

(Artigo 207 do texto refundido da Lei xeral da Seguridade Social, aprobado por Real decreto lexis-
lativo 8/2015, do 30 de outubro) 

• Dereito á pensión de viuvez nos supostos de separación, divorcio ou nulidade matrimonial das 
mulleres vítimas de violencia de xénero que, aínda que non sexan acredoras da pensión compen-
satoria, acrediten os requisitos esixidos. 

(Artigo 220 do texto refundido da Lei xeral da Seguridade Social, aprobado polo Real decreto lexis-
lativo 8/2015, do 30 de outubro) 
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• Impedimento para ser beneficiario da pensión de viuvez a quen fose condenado por sentenza 
firme pola comisión dun delito doloso de homicidio en calquera das súas formas ou de lesións 
cando a vítima fose o seu cónxuxe ou excónxuxe, ou parella ou exparella de feito. 

(Disposición adicional primeira da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protec-
ción integral contra a violencia de xénero; artigo 231 do texto refundido da Lei xeral da Seguridade 
Social, aprobado polo Real decreto lexislativo 8/2015, do 30 de outubro) 

· Pensión de orfandade: teñen dereito a ela os fillos e fillas da muller morta, calquera que sexa a 
natureza da súa filiación, sempre que, no momento da morte, sexan menores de vinte  e un anos 
ou estean incapacitados para o traballo, ou sexan menores de vinte e cinco anos e non efectúen 
un traballo lucrativo por conta allea ou propia, ou cando realizándoo, os ingresos que obteña 
resulten inferiores, en cómputo anual, á contía vixente para o salario mínimo interprofesional, 
tamén en cómputo anual, e que a muller se atopase en alta ou situación asimilada á de alta, ou 
fóra. 

As fillas e fillos terán dereito ao incremento previsto para os casos de orfandade absoluta, que 
alcanzará o 70 por cento da base reguladora cando os rendementos da unidade familiar non su-
peren o 75 por cento do salario mínimo interprofesional vixente en cada momento. 

· Prestación de orfandade: teñen dereito a ela as fillas e fillos da muller morta como conse-
cuencia de violencia contra a muller, nos termos en que se defina pola lei ou polos instrumentos 
internacionais ratificados por España, sempre que se atopen en circunstancias equiparables a 
unha orfandade absoluta e non reúnan os requisitos necesarios para causar unha pensión de or-
fandade. Poderá ser beneficiario da prestación de orfandade, sempre que na data da morte fose 
menor de vinte e cinco anos, non efectúe un traballo lucrativo por conta allea ou propia, ou can-
do realizándoo, os ingresos que obteña resulten inferiores, en cómputo anual, á contía vixente 
para o salario mínimo interprofesional, tamén en cómputo anual. 

A contía da prestación de orfandade será o 70 por cento da súa base reguladora, sempre que os 
rendementos da unidade familiar non superen en cómputo anual o 75 por cento do Salario Míni-
mo Interprofesional vixente en cada momento. 

(Artigo 233 do texto refundido da Lei xeral da seguridade social, aprobado por Real decreto lexisla-
tivo 8/2015, do 30 de outubro; Lei 3/2019, do 1 de marzo, de mellora da situación de orfandade das 
fillas e fillos de vítimas de violencia de xénero e outras formas de violencia contra a muller) 

• Para ter dereito á prestación por desemprego, ademais de reunir os requisitos esixidos, con-
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sidérase que a traballadora por conta allea atópase en situación legal de desemprego cando 
extinga ou suspenda o seu contrato de traballo de maneira voluntaria como consecuencia de ser 
vítima de violencia de xénero. 

(Artigo 21.2 da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a 
violencia de xénero; artigo 267 do texto refundido da Lei xeral da Seguridade Social, aprobado polo 
Real decreto lexislativo 8/2015, do 30 de outubro) 

• Para ter dereito á protección por cesamento de actividade, ademais de reunir os requisitos 
esixidos, considérase que a traballadora autónoma se atopa en situación legal de cesamento 
de actividade, cando cese no exercicio da súa actividade, de maneira temporal ou definitiva, por 
causa da violencia de xénero. 

(Artigo 331 e 332 do texto refundido da Lei xeral da Seguridade Social, aprobado por Real decreto 
lexislativo 8/2015, do 30 de outubro) 

• Para ter dereito á protección por cesamento de actividade, ademais de reunir os requisitos 
esixidos, considérase que as socias traballadoras de cooperativas de traballo asociado se atopan 
en situación legal de cesamento de actividade, cando cesen, con carácter definitivo ou temporal, 
na prestación de traballo, por causa da violencia de xénero. 

(Artigo 334 do texto refundido da Lei xeral da Seguridade Social, aprobado polo Real decreto lexis-
lativo 8/2015, do 30 de outubro)

3. ACREDITACIÓN DA SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE XÉNERO

(Artigos 23, 26 e 27.3 da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral 
contra a violencia de xénero) 

Con carácter xeral, a situación de violencia de xénero que dá lugar ao recoñecemento dos derei-
tos correspondentes acredítase mediante:

-  sentenza condenatoria por un delito de violencia de xénero, 

-  orde de protección ou calquera outra resolución xudicial que acorde unha medida cautelar 
a favor da vítima, 

-  informe do Ministerio Fiscal que indique a existencia de indicios de que a demandante é 
vítima de violencia de xénero,

-  informe dos servizos sociais, dos servizos especializados, ou dos servizos de acollida des-
tinados a vítimas de violencia de xénero da Administración pública competente,

- calquera outro título, sempre que iso estea previsto nas disposicións normativas de carác-
ter sectorial que regulen o acceso a cada un dos dereitos e recursos.
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No ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, contémplase expresamente que tamén pode-
rá acreditarse mediante informe da Inspección de Traballo e Seguridade Social (artigo 5 da Lei 
11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e tratamento integral da violencia de xénero).

4. RECURSOS DE ÁMBITO ESTATAL

INFORMACIÓN TELEFÓNICA GRATUÍTA: 016

INFORMACIÓN EN LIÑA: Delegación do Goberno para a Violencia de Xénero

DOCUMENTOS DE INTERESE: Guía de dereitos de mulleres vítimas de violencia de xénero. https://
violenciagenero.igualdade.gob.es/informacionUtil/dereitos/docs/GUIADERECHOS22052019.pdf

5. RECURSOS DE ÁMBITO AUTONÓMICO GALLEGO

INFORMACIÓN TELEFÓNICA GRATUÍTA: 900 400 273

INFORMACIÓN  PRESENCIAL: centros de información ás mulleres (CIM). No seguinte enderezo 
poden acceder aos datos de contacto de cada CIM:

http://igualdade.xunta.gal/gl/recursos/centros-de-información-abrandares 

DOCUMENTOS DE INTERESE: Guía de recursos fronte á violencia de xénero en Galicia.

http://igualdade.xunta.gal/es/recursos/guia-de-recursos-fronte-a-violencia-de-xero-en-galicia
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