
 

 

STS DESPEDIMENTO EMPREGADA FOGAR EMBARAZADA 

Sentenza do Tribunal Supremo Nº 1/2022. Sala do Social 

Data: 11 de xaneiro de 2022 

 Recurso nº 2099/2019 

Feitos relevantes: Unha traballadora prestaba servizos para a demandada como 

empregada de fogar desde o 10 de marzo de 2014. O 30 de xuño de 2017 iniciou un 

proceso de incapacidade temporal por accidente de traballo ao caerse en horas de 

traballo. O 21 de xullo de 2017 a empregadora comunicoulle por SMS  que o 4 de agosto 

de 2017 quedaría resolta a relación laboral e que xa se lle comunicaría día e hora para 

recoller as súas pertenzas. O 28 de xullo de 2017 as partes comunícanse por SMS  para 

ese efecto, momento en que a traballadora manifesta que está embarazada. O 4 de 

agosto de 2017 entregóuselle o documento de desestimación empresarial, que a 

destinataria firmou non conforme, así como a liquidación que incluía a indemnización 

por desestimación. A traballadora finalmente non deu a luz. A empregada demandou 

por despedimento, sendo parcialmente estimada a súa demanda pola sentenza do 

Xulgado do Social núm. 3 de Bilbao, de 1 de febreiro de 2018, que declarou 

improcedente a desestimación e rexeitou que se produciu un despedimento nulo. A 

empregada interpuxo recurso de suplicación contra a sentenza do xulgado do social, 

sendo estimado pola sentenza de Sala do Social do TSJ do País Vasco de 12 de xuño de 

2018 (rec. 1028/2018). A sentenza declara a nulidade do despedimento efectuado o 4 

de agosto de 2017 e condena á empregadora a: abonar unha indemnización de 5.464,69 

euros, dos que se descontará a indemnización xa percibida; abonar os salarios deixados 

de percibir desde a data do despedimento ata o 1 de febreiro de 2018 (data da sentenza 

do xulgado do social), sen prexuízo dos descontos que procedan pola situación de 

incapacidade temporal ou a percepción de salarios por realizar outro traballo; e a abonar 

unha indemnización adicional de 2.188 euros. 

Fundamentos xurídicos: A empregadora interpón recurso de casación para a unificación 

de doutrina denunciando a infracción dos artigos 11.3 e 11.4 RD 1620/2011 que regula 

a relación laboral especial de servizo  do fogar familiar. O artigo 11.3 RD 1620/2011 

prevé que o contrato de traballo da persoa empregada de fogar pode extinguirse por 

desestimación do empregador. No que importa ao presentes efectos, o precepto 

establece para iso dous requisitos: 1º) a comunicación por escrito á persoa empregada 

de fogar no que ha de constar "de modo claro e inequívoco, a vontade do empregador 

de dar por finalizada a relación por esta causa" de desestimación; e 2º) 

"simultaneamente á comunicación da extinción, o empregador deberá pór a disposición 

do traballador unha indemnización, que se abonará integramente en metálico." Pola súa 

banda, o artigo 11.4 RD 1620/2011 presume que o empregador optou polo 

despedimento do traballador e non pola desestimación, cando, na comunicación de 

cesamento que realice, "haxa incumprimento da forma escrita nos termos indicados no 

parágrafo primeiro do apartado anterior (o artigo 11.3 RD 1620/2011), ou ben non se 

poña a disposición do traballador a indemnización establecida no parágrafo terceiro do 

devandito apartado, con carácter simultáneo á comunicación." Sen entrar a valorar a 



 

 

súa realización por SMS , a sentenza do TSJ recorrida constata que a comunicación do 

21 de xullo de 2017 non se ativo á forma esixida polo artigo 11.3 RD 1620/2011, sen que 

tampouco se puxese simultaneamente nese momento a disposición da traballadora a 

correspondente indemnización en metálico. En todo caso, se a extinción do contrato de 

traballo estivese relacionada co embarazo, non sería tan determinante que se 

formalizou como unha desestimación ou como un despedimento, posto que se, se 

existise aquela relación, a extinción sería nula nos dous supostos. 

A posible relación da extinción do contrato de traballo co embarazo da traballadora é o 

que constitúe a esencia do recurso resolto pola sentenza que agora comentamos. 

Destaca o TS que xa se dera legal e xurisprudencialmente o paso de rexeitar que, nos 

supostos de despedimento, fóra necesario que o empresario coñecese a situación de 

embarazo (SSTC 92/2008 e 142/2009, citadas pola STS 18 de abril de 2011 -rcud 

2393/2010- e pola STC 173/2013, de 10 de outubro, e STS 942/2017, 28 de novembro 

de 2017, e as numerosas SSTS por ela citadas), sen que fixese falta que existisen indicios 

de discriminación, ao tratarse dunha nulidade obxectiva, contemplada nos artigos 53.4 

b) e 55.5 b) ET, distinta da nulidade por causa de discriminación (por todas, STS 31 de 

outubro de 2013, rcud 3279/2012).  

En o presente caso a empregadora incumpriu os requisitos establecidos polo artigo 11.3 

RD 1620/2011, tendo en conta que na comunicación de 21 de xullo de 2017 non 

constaba "de modo claro e inequívoco" a vontade empresarial de dar finalizada a 

relación laboral por desestimación, nin tampouco se puxo a disposición da traballadora 

a indemnización en metálico. Como se viu, ese incumprimento ten como consecuencia 

que legalmente se asume que se está ante un despedimento e non ante unha 

desestimación empresarial. E sucede que á relación laboral de carácter especial do 

servizo do fogar familiar aplícanselle suplementariamente, de conformidade cos artigos 

3 b) e 11.1 RD 1620/2011, as normas de despedimento do ET. O artigo 11.1 RD 

1620/2011 menciona expresamente ao artigo 49 ET, sen excluír a súa letra k), sobre 

"despedimento do traballador." En consecuencia, desde a perspectiva das normas 

reguladoras do despedimento dunha empregada de fogar (os artigos 3 b) e 11.1 RD 

1620/2011 conducen, en definitiva, á aplicación do artigo 55.5 b) ET), a protección 

obxectiva do embarazo tamén ha de aplicarse ao despedimento da traballadora ao 

servizo do fogar familiar embarazada. Finalmente, a sentenza do TS destaca que a 

perspectiva de xénero que ha de presidir a interpretación e aplicación das normas 

(artigos 4 e 15 da citada Lei Orgánica 2/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva 

de mulleres e homes), leva tamén a interpretar que a protección obxectiva do embarazo 

debe aplicarse á extinción do contrato de traballo dunha empregada doméstica. O 

embarazo ("feito biolóxico incontrovertible", STC 240/1999, de 20 de decembro) é un 

elemento diferencial que, "por razóns obvias, incide de forma exclusiva sobre as 

mulleres" (STC 182/2005, de 4 de xullo, con cita de anteriores sentenzas). E é notorio, 

así mesmo, que son as mulleres ás que de forma absolutamente maioritaria aplícaselles 

o RD 1620/2011, sobre a relación laboral especial do servizo do fogar familiar. 



 

 

Fallo: o TS desestima o recurso da empregadora e confirma integramente a sentenza 

recorrida. 


