
 

 

SENTENZA SOBRE DESPEDIMENTO DISCRIMINATORIO 

POR PATERNIDADE 

Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia 1584/2021. Sala do 
social. 

Data: 16 de Abril de 2021. 
Recurso de suplicación nº 754/2021.  

 
Suposto de feito: Un traballador con apenas un ano de antigüidade nunha empresa é 
despedido por baixo rendemento inmediatamente despois de comunicar a súa próxima 
paternidade. A empresa no momento do despedimento abónalle a indemnización legal 
por despedimento improcedente. O traballador desconforme pretende a nulidade do 
seu despedimento que é desestimada en primeira instancia por un xulgado do social de 
Ourense e declarada o seu improcedencia. 
 

Argumentación xurídica do Tribunal: Con carácter previo, e desde o punto de vista 

estritamente procesal, o TSX considera a posibilidade de empregar un WhatsApp, 

baixo determinadas condicións como medio documental hábil para fundamentar a 

revisión dos feitos probados nun recurso de suplicación [agora referendada pola 

doutrina fixada pola STS 23/07/20 -rcud 239/18-, acerca dos correos electrónicos, que 

non deixan de ser outra proba dixital]. Aclárase en tal sentido que para que se acepte 

como documento unha conversación ou mensaxe deste tipo (algo diferente ao seu 

valor probatorio) pódense establecer catro supostos: (1) cando a parte interlocutora 

da conversación non a impugna; (2) cando recoñece expresamente dita conversación e 

o seu contido; (3) cando se comprobe a súa realidade mediante o cotexo con outro 

terminal implicado (exhibición); ou, finalmente, (4) cando se practique unha proba 

pericial que acredite a autenticidade e envío da conversación, para un suposto 

diferente dos anteriores. 

Entrando xa nos motivos xurídicos, o recorrente centra o debate -tal e como fixo ante 

o xulgado- no coñecemento da empresa da súa futura paternidade e, por iso, o goce 

do seu permiso de paternidade e a prestación correspondente. Como se reiterou en 

numerosas ocasións, a vulneración do dereito á tutela xudicial efectiva non só se 

produce por irregularidades acaecidas dentro do proceso xudicial que ocasionen 

privación de garantías procesais, senón que, así mesmo, tal dereito pode verse tamén 

lesionado cando o seu exercicio ou a realización polo traballador de actos 

preparatorios ou previos necesarios para unha acción xudicial, produza como 

consecuencia unha represalia empresarial ou, en todo caso, un efecto negativo na súa 

posición e patrimonio de dereitos. En suma, o dereito consagrado no artigo 24.1 CE 

non só se satisfai mediante a actuación dos xuíces e tribunais, senón tamén a través da 

garantía de indemnidad, o cal significa que do exercicio dunha acción xudicial -

individual ou colectiva - ou dos actos preparatorios ou previos ao mesmo -mesmo de 

reclamacións extraxudiciais dirixidas a evitar o proceso- non poden seguirse 

consecuencias prexudiciais no ámbito das relacións públicas ou privadas para a persoa 



 

 

que os protagoniza. Por iso é polo que nos casos de alegada discriminación ou 

vulneración de dereitos fundamentais, acreditada esta de forma indiciaria, invístese a 

carga da proba. Con todo, e isto é o determinante, para que opere este desprazamento 

ao empresario do onus probandi non basta simplemente con que o traballador afirme 

o seu carácter discriminatorio senón que debe de acreditar a existencia de indicios que 

deben permitir deducir a posibilidade de que aquela vulneración constitucional se 

producise e que xenere unha razoable sospeita, aparencia ou presunción en favor de 

semellante afirmación; é necesario que por parte do traballador achéguese unha 

proba verosímil ou principio de proba revelador da existencia dun panorama 

discriminatorio xeneral ou de feitos dos que xurda a sospeita dunha discriminación por 

razón de sexo, sen que sexa o suficiente a mera afirmación de tal  discriminación. 

Pois ben, neste asunto, apréciase que concorre ese indicio ou proba verosímil da que 

fala a xurisprudencia e o é a existencia dunha comunicación do parto da súa muller -o 

coñecemento da inmediata paternidade do recorrente é un dato innegable a xuízo do 

Tribunal- con todas as consecuencias inherentes á devandita circunstancia. Noutras 

palabras, o obxecto do debate é se a paternidade determinou o despedimento do 

traballador ou, polo menos, se hai unha proba verosímil de que iso fose así. E si a hai -a 

xuízo da Sala-, tendo en conta que o traballador comunica o estado de xestación da 

súa muller e o día 22/04/20 o parto, sendo despedido con data de efectos dese día, 

pero mediante un burofax enviado o día 24/04/20, cando xa se coñecía dita 

circunstancia. E resulta que, por unha banda, a empresa comunícalle un despedimento 

por unha eventual diminución continuada e voluntaria no rendemento de traballo 

normal ou pactado; por outra banda, non se probou ningún incumprimento ou causa 

que puidese amparar a decisión fora daquela vinculación co parto; e, finalmente, 

abonouselle o día 27/04/20 -día da notificación da carta de despedimento- a 

indemnización dun despedimento improcedente. 

O Tribunal chega á mesma conclusión a través do que se veu chamando 

«discriminación reflexa» (STC 71/2020, de 29/xuño), que é a situación na que «unha 

persoa é tratada de forma menos favorable por causa da súa vinculación ou asociación 

con outra que posúe un dos trazos ou características protexidas (ou as causas de 

discriminación prohibidas), a pesar de non posuír dita característica quen alega o trato 

discriminatorio». O Tribunal entende aplicable ao caso dita doutrina pois ao 

traballador trátaselle de maneira menos favorable (despídeselle ) por motivo dun dos 

trazos ou características protexidos (o parto ou nacemento dun fillo), que, a pesar de 

non concorrer en si mesmo (nin estivo embarazado nin deu a luz, aínda que é 

certamente pai), o motivo do trato menos favorable fundamentouse en dita 

característica, pois precisamente o seu despedimento produciuse polo feito do 

embarazo e parto da súa muller e todas as consecuencias que se poidan derivar do 

mesmo (permisos, baixas, etc.); polo que certamente atopámonos ante un 

despedimento por discriminación reflexa, tendo en conta que se vulnerou o dereito do 

recorrente á igualdade e a non sufrir discriminación por razón de sexo (embarazo), 

dado que lle sería proxectable, indirectamente, a protección outorgada polo artigo 



 

 

55.5 ET, sen que se achegase proba algunha pola empresa que xustifique a súa 

decisión extintiva. 

Fallo do Tribunal: Por todo o exposto, a sentenza declara nulo o despedimento do 

traballador con obrigación da empresa de readmitilo ao seu posto de traballo así como 

a abonarlle unha indemnización de 6.251 € pola vulneración de dereitos fundamentais. 

 

 


