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Todas e todos saímos gañando
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Todas e todos
saímos gañando!

Porque o traballo no fogar
é un traballo digno
e que merece
recoñecemento

Porque
o traballo no fogar
é unha profesión

O Observatorio da Mariña pola Igualdade é 
unha asociación feminista comarcal, indepen-
diente e sen ánimo de lucro que leva traballan-
do pola igualdade desde o ano 2008.

Queres saber máis de nós? 
observatorioigualdade@gmail.com

ou 627 037 668



Desde tempos inmemoriais, a separación 
de roles de xénero supuxo que os ho-
mes ocupasen a esfera pública mentres 
as mulleres fi caban confi nadas á esfera 
domésti ca. Acti vidades como as tarefas 
do fogar (limpeza, preparación de comi-
das, arranxo de roupa, etc.) e os coidados 
de persoas (crianzas, maiores, persoas 
enfermas, etc.) corresponderon tradicio-
nalmente ás mulleres.

Coa loita feminista dos últi mos séculos, 
as reivindicacións igualitarias supuxeron 
importantes avances, de forma que as 
mulleres puideron saír da esfera domés-
ti ca para conseguir gañar terreo na esfera 
pública, co dereito á educación, ao traba-
llo remunerado fóra da casa, ao sufraxio, 
á parti cipación en órganos de toma de 
decisións, etc. Con todo, o mesmo non 
pode dicirse no senti do inverso, xa que 
os homes conti núan a desempeñar o seu 
traballo sen abandonar a esfera pública, 
é dicir, sen atreverse a entrar na esfera 
domésti ca: a corresponsabilidade dos 
homes no fogar é aínda, en pleno século 
XXI, unha materia pendente.

CONTEXTO / INTRODUCIÓN

Unha profesión
feminizada

Estas razóns históricas axudan a compren-
der por que a realización de tarefas do fogar 
de maneira remunerada é unha profesión 
totalmente feminizada, cunha porcentaxe de 
98,2% mulleres traballadoras do fogar se-
gundo cifras ofi ciais. (As cifras non teñen en 
conta aquelas traballadoras que traballan sen 
coti zar á Seguridade Social e sen estar am-
paradas por ningunha medida de protección 
laboral). Calcúlase que no estado español hai 
arredor de 700.000 traballadoras do fogar, 
aínda que só  unhas 300.000 teñen a súa 
situación regularizada (coti zan).

Esfera doméstica 
vs. Esfera pública
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LEXíSLACIÓN EN VIGOR
A lexislación até agora

Nos últi mos 20 anos, as empregadas en tarefas domésti cas estaban someti das a 
un Réxime Especial de traballadoras do fogar, que se rexía polo R.D 1424/1985.
Neste réxime por exemplo,  só era obrigatorio para a persoa empregadora ase-
gurar á traballadora a parti r das 20 h e en caso de baixa laboral non comezaban 
a cobrar até o día 29.

A lexislación en 2012

A parti r do 1 de xaneiro do 2012  aplícarase o R.D. 1/ 2011, cun 
prazo de 6 meses de adaptación á nova normati va, de forma que 
estas empregadas pasan a integrarse no Réxime Xeral como un 
sistema especial. Isto implica que todas as traballadoras no 
fogar deben estar dadas de alta na Seguridade Social para ter 
a súa situación laboral regularizada, responsabilidade que 
recae sobre as e os empregadores.

O decreto aprobado supón un avanzo no recoñecemento dos 
dereitos ao traballo asalariado domésti co. Con todo, segue sen equiparar 
ás traballadoras do fogar co resto das persoas traballadoras en canto aos 
dereitos laborais do Estatuto dos/as Traballadores/as, e así por exemplo o 
dereito ao paro non se lle recoñece ás traballadoras do fogar.

A importancia do traballo no fogar
As tarefas do fogar e os coidados ás persoas con necesidades teñen unha 
importancia vital para o desenvolvemento social e para a supervivencia da 
especie humana, polo que o labor das traballadoras do fogar merece un total 
recoñecemento; non só polo apoio e soporte realizado ás familias, senón ta-
mén polas duras condicións fí sicas nas que moitas mulleres traballan. Lonxe 
diso, porén, o traballo no fogar trátase dunha profesión totalmente despres-
ti xiada, e na que a precariedade é a tónica dominante. Por que?

>> Por que é unha profesión desprestixiada?
O feito de que as tarefas do fogar se realicen no ámbito privado implica que 
socialmente non se valore a importancia destas tarefas no desenvolvemento 
humano. Ademais, o despresti xio e falta de recoñecemento vese agravado 
polo feito de tratarse dunha profesión feminizada. Contra isto, cómpre reco-
ñecer o vital que esta acti vidade resulta para o funcionamento da sociedade.

>> Por que é unha profesión precaria?
A precariedade das condicións de traballo vai tamén unida á feminización 
da profesión, xa que tradicionalmente tense visto o ‘limpar casas’ como un 
complemento económico ao salario dos maridos que podían facer as mulle-
res (aquelas que si traballaban fóra da casa). Ao considerar que a retribución 
obti da é só un complemento, e non o salario principal, ábreselle a porta 
á precariedade laboral máis extrema, que nalgúns casos remata en claras 
irregularidades de mulleres traballando sen estar aseguradas. Contra isto, 
precísase un cambio de percepción destes traballos por parte da sociedade 
en xeral.
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Para as mulleres traballadoras no fogar
(empregadas) a nova lexislación supón:

# Recoñecemento dunha serie de dereitos laborais
# Obriga da persoa empregadora de dar por escrito as condicións de traballo: 
retribución, xornada e horario, prestacións en especie, horas de presenza e a súa 
distribución... Se o contrato é sufi cientemente detallado, non fará falla entregar o 
documento informati vo das condicións de traballo.
# Obriga de facer por escrito o contrato
 • tempo parcial, é dicir, cando se traballan menos de 40 horas a semana
 • contrato temporal que vaia durar catro ou máis semanas
# Dereito a recibir o salario mínimo interprofesional  e a esixir a nómina (caso 
contrario, poderase denunciar ante a Inspección de traballo).

# Descanso semanal de 36 horas ininte-
rrompido. O descanso entre xornadas será 

de 12 horas. As traballadoras internas 
poderán telo de 10 h, pero habe-

rá que compensarlles o resto 
até 12 h en períodos de até catro 

semanas. As internas teñen que ter 2 
horas libres ao día para as comidas.

# As vacacións anuais son de 30 días, dos que 
14 polo menos teñen que ser conti nuados e 
os outros 15 poden gozarse unidos aos ante-
riores ou reparti dos ao longo do ano.
# Poderán faltar ao traballo co dereito a reci-

bir o salario enteiro polo seguintes moti vos:
 • Matrimonio: 15 días

 • Enfermidade grave, accidente ou morte 
de parentes próximos: 2 días, amplia-

bles a 4 de ser preciso
 • Cambio de domicilio: 1 día

 • Cumprimento de deberes 
como asisti r a un xuízo, xesti ón 

de documentos ofi ciais, 
votar, etc.

A cotización
á Seguridade Social
outorga dereitos propios:

# Pensión de invalidez, xubilación, viuvez e 
orfandade.

# En caso de accidente de traballo, cobro 
salarial dun 75% da base diaria de coti za-
ción do mes anterior á  baixa.

# En caso de enfermidade, os tres 
primeiros días non se cobra. A par-
te empregadora paga a baixa desde 
o 4 día até o 8 (60% da base diaria de 
coti zación do mes anterior á baixa). A parti r do 9 día paga 
directamente á SS, un 60 % da base. A  parti r do día 21 da 
baixa, a prestación sube e é do 75 %.

# Para ter dereito á pensión de xubilación, fai falla ter 65 anos e  ter  coti zado,  
cando menos, dous deles nos últi mos 15 anos anteriores á data da xubilación.

No caso das traballadoras que antes se chamaban disconti nuas poderán comple-
tar as horas que lles resten para chegar ao mínimo de coti zación esixido (15 anos) 
ou ás 40 horas semanais mediante os convenios especiais coa Seguridade Social 
que xeran á prestación por morte e por xubilación pero non por incapacidade 
temporal (baixa temporal).

VANTAXES



Para as empregadoras
ou empregadores

a nova lexislación supón: 

As persoas  EMPREGADORAS deben/teñen a:

# Obriga , desde o 1 de xaneiro de 30 de xuño de 2012, de 
comunicar á Tesourería da Seguridade Social o cumprimento 
das condicións esixidas para a súa inclusión no réxime

# Obriga de coti zar en todos os casos, desde a primeira hora 
de traballo. Non terán que confeccionar liquidacións á Se-
guridade Social, xa que a Tesorería da SS xirará, o últi mo día 
do mes seguinte ao que corresponda a coti zación, a conta 
facilitada polo empregador ao solicitar o código de conta de 
coti zación ás cotas que resulten dos salarios que se declararan 
que se van a pagar.

# Obriga de confeccionar unha nómina, que consiste en facer 
un simple recibo no que fi guren os datos da persoa emprega-
dora e da empregada/o, a contí a da remuneración e a deduc-
ción que se lle practi que pola súa achega á Seguridade Social 
(3,70% da base de coti zación).

Durante os anos 2012, 2013 e 2014 aplicárase unha reducción 
do 20% ás coti zacións devengadas pola contratación de per-
soas que presten sevizos no fogar familiar e queden incorpo-
radas a este sistema especial, sempre que a obriga de coti zar 
se iniciara a parti r do 1 de xaneiro do 2012. A reducción do 
20% ampliárase cunha bonifi cación até chegar ao 45% para as 
familias numerosas.
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Empregador/a, LEMBRA!

# A persoa empregada (a traballadora do fogar) pode denunciar a Inspección 
de Traballo a falta de alta e coti zación na Seguridade Social, incluso no caso de 
que a traballadora aceptara a situación anteriormente.

# O pacto de non asegurar a traballadora a cambio de pagarlle algo máis de 
salario non ten validez. A Seguridade Social obriga en caso de incumprimento 
a pagar os atrasos de 4 anos, aínda que a traballadora se lle recoñecen todos a 
efectos das futuras prestacións.

# Para vós tamén é unha vantaxe a existencia dunha regulación, xa que si unha 
persoa ten un accidente no voso fogar  e non está asegurada pode darvos 
problemas.



Táboa de cotización
para o 2012

  Tramo
Soldo mensual con 
prorrata de pagas

Base de 
coti zación

Cuota total Seguridade 
Social Aportación 

traballadoraCon
bonifi cación

Sin
bonifi cación 1

1 Ata 74,83    90,20     17,54     20,84      3,34
2 74,84 a 122,93    98,89     19,23    22,84      3,66
3 122,94 a 171,02   146,98     28,56    33,95      5,44
4 171,03 a 219,11   195,07     37,96    45,06      7,22
5 219,12 a 267,20   243,16     47,27    56,17      9,00
6 267,21 a 315,30   291,26     56,62    67,28     10,78
7 315,31 a 363,40   339,36     65,98    78,39     12,56
8 363,41 a 411,50   387,46     75,33    89,50     14,34
9 411,51 a 459,60   435,56    84,68   100,61     16,12

10 459,61 a 507,70   483,66    94,03   111,73     17,90
11 507,71 a 555,80   531,86  103,39   122,84     19,68
12 555,81 a 603,90   579,86  112,72   133,95     21,45
13 603,91 a 652,00   627,96  122,07   145,06     23,23
14 652,01 a 700,10   676,06  131,42   156,17     25,01
15 Desde 700,11   748,20  145,45   172,83     27,68

Horas Salario bruto Salario neto
40 641,40 613,72
39 625,37 597,69
38 609,33 581,65
37 593,30 568,29
36 577,26 552,25
35 561,23 536,22
34 545,19 521,96
33 529,16 505,93
32 513,12 491,67
31 497,09 475,64
30 481,05 459,60

Salarios mínimos 2012
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