
 

 

SENTENZA XULGADO DO SOCIAL Nº 10 DE MADRID SOBRE DISCRIMINACIÓN 

TELETRABALLO 

Sentenza do Xulgado do Social nº 10 de Madrid autos nº 983/2021. 

Data: 20 de xaneiro de 2022 

Resumo: Non existe discriminación polo feito de que a empresa conceda a uns 

traballadores teletraballo en modalidade 100 % da xornada e a outro non. 

Feitos probados: Por mor da pandemia COVID-19 e normativa ditada polo Goberno, os 

traballadores da empresa demandada deixan de acudir ao centro de traballo 

prestando servizos desde os seus domicilios polo sistema de teletraballo. Consta 

correo de 27.03.2020 no que a empresa comunica á totalidade de traballadores que 

seguindo directrices do Goberno de continuidade do confinamento mantense sempre 

que sexa posible o plan de teletraballo. O demandante non dispuña de ordenador 

corporativo e durante o período de confinamento teletraballa no seu domicilio co seu 

propio ordenador. 

O 17.03.2021 a empresa entrega ao demandante ordenador corporativo. O traballador 

o 10 de maio de 2021 remite á empresa comunicación na que solicita que se regulen as 

condicións do seu traballo a distancia conforme ao establecido no RDL 28/2020, polos 

seguintes motivos: 

- Desde o 13 de marzo reside na provincia de Guadalaxara onde está empadroado ao 

ter un aluguer mensual acorde coas súas rendas. 

- Exerce unha actividade laboral complementaria na zona que require presencialidade 

diaria nun sector gráfico alleo ao da empresa. 

- Tería grandes problemas para volver atopar aloxamento en Madrid 

- A súa conciliación persoal e familiar (familiares de risco, relacións persoais, etc.) 

veríanse significativamente mermadas. 

A empresa contesta á solicitude do demandante indicando que non acepta a solicitude 

de teletraballo a tempo completo que expón o traballador, xa que foi contratado para 

prestar servizos a tempo completo  en Madrid. Engade que as circunstancias da 

pandemia obrigaron a teletraballar en porcentaxes moi elevados durante moitos 

meses, pero supón unha circunstancia excepcional que non modificou as condicións 

previas acordadas no contrato inicial e, por tanto, superadas esas circunstancias 

excepcionalísimas, as condicións acordadas volven ser aplicables. Se informou a todos 

os traballadores que a compañía puxo en marcha a posibilidade de teletraballar de 2 a 

3 días á semana cunhas condicións específicas para que aqueles que o desexen poidan 

acollerse á devandita posibilidade nos termos concretos ofrecidos pola compañía. 

Finalmente, a empresa advirte que o feito de que o traballador decidise fixar o seu 

domicilio noutra cidade e buscar outro traballo adicional fora de Madrid, non pode ser 

unha razón para que a compañía teña que modificar o centro de traballo acordado 

desde o inicio da relación laboral. A norma xeral na compañía é o traballo presencial, 



 

 

sendo a posibilidade de teletraballo de 2 ou 3 días á semana a excepción que ofrece a 

empresa a aqueles traballadores que poidan atopar unha vantaxe na devandita 

situación e nas condicións ofrecidas pola empresa. 

O persoal da empresa é de ao redor de 116 empregados, dos cales na actualidade só 

prestan servizo mediante a modalidade de teletraballo ao 100% dúas empregadas con 

antigüidades de 2006 e 2007. 

Fundamentos xurídicos: O traballador demanda á súa empresa solicitando a extinción 

do seu contrato de traballo con amparo no artigo 50 ET alegando: 1º Discriminación 

con relación a outros 4 traballadores da empresa e 2º Existencia dun dereito adquirido 

para prestar servizos en modalidade de teletraballo ao 100%. 

Respecto da primeira das causas ao non expresar en sede xudicial a identificación de 

tales persoas nin o posto de traballo desempeñado, resultan ser simples 

manifestacións de parte que quedan desvirtuadas mediante a proba practicada pola 

empresa, ao ser dúas traballadoras con condicións profesionais non equiparables 

obxectivamente ás do demandante, ao que debe engadirse que da proba practicada 

polo demandante non se puido obxectivar un indicio de discriminación. 

Destaca a sentenza comentada que para que a conduta empresarial poida 

considerarse discriminatoria debe o traballador, no acto de xuízo, por de manifesto 

indicios relevantes da vontade empresarial de atentar aos seus dereitos fundamentais, 

de forma tal que a actuación empresarial incida no exercicio libre deses dereitos 

vulnerándoos; é dicir, han de concorrer uns indicios referidos a unha conduta que 

sendo arbitraria e irrazonable conculque os dereitos fundamentais do traballador, nun 

marco ou ámbito de actuación, que exceda o atribuído como da competencia propia 

da organización do traballo e dos efectivos con que a empresa conta. 

En canto á existencia dun dereito adquirido e consolidado para prestar servizos na súa 

totalidade mediante teletraballo, a maxistrada argumenta que, dadas as circunstancias 

de confinamento xeral de toda a poboación desde marzo de 2020, salvo os servizos 

esenciais, decretado polo Goberno a consecuencia de pandemia por COVID 19, é 

indubidable que a decisión de prestar servizos en remoto non foi decidida pola 

empresa, senón imposta con carácter xeral á poboación con confinamentos 

perimetrais e toques de queda coas consecuencias diso derivadas; e que tras a 

vacinación e mellora da situación sanitaria, a práctica totalidade dos servizos 

comezaron a prestarse presencialmente desde o verán de 2020 en adiante, sen 

prexuízo do mantemento dalgunhas prestacións de servizos en sistema de teletraballo, 

requirindo para a continuidade ou permanencia diso,  o  establecemento mediante a 

firma dun pacto modificativo do contrato de traballo. É dicir, que das medidas 

adoptadas por causa dunha situación excepcional motivada ou con orixe dunha crise 

sanitaria, non se pode  xerar en ningún caso un dereito adquirido do traballador para 

unilateralmente modificar o seu contrato, pois tal novación contractual só é admisible 

en dereito mediante a subscrición de pacto reflectido nun anexo ao contrato. 



 

 

Engadindo, finalmente, que non pode esquecerse que a organización da empresa e dos 

medios de que dispón é facultade outorgada á empresa polo artigo 20 ET. 

Fallo: A sentenza desestima a petición de extinción contractual interesada polo 

traballador na súa demanda. 

 

 


