
 

 

SENTENZA SOBRE PERMISO DE MATERNIDADE POSTERIOR AO LEGAL 

Sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea. Sala Primeira. 

Data: 18 de novembro 2020. 

Cuestión prexudicial. Asunto C-463/19 

Resumo: Directiva 2006/54/CE: artigos 14 e 28. Igualdade de oportunidades e igualdade de 

trato entre homes e mulleres en asuntos de emprego e ocupación. Convenio colectivo nacional 

que recoñece ás traballadoras que crían aos seus fillos elas mesmas o dereito a un permiso 

inmediatamente despois do permiso legal de maternidade. Exclusión dos traballadores homes 

do dereito a ese permiso. Protección da traballadora tanto en relación coas consecuencias do 

embarazo como en relación coa súa maternidade.  

Suposto de feito: El pai dun neno nado en 2006 solicitou gozar do permiso previsto no artigo 
46 do Convenio Colectivo nacional do persoal dos organismos de Seguridade Social de Francia, 
petición que foi desestimada pola súa empleadora baseándose en que esta prestación está 
reservada ás traballadoras que críen aos seus fillos elas mesmas. Dita decisión foi impugnada 
xudicialmente polo Sindicato CFTC.  O Conseil de prud’hommes  (Tribunal de Traballo) de Metz 
ao que acudiu o sindicato, remitiuse a unha sentenza do Tribunal de Casación de Francia que 
declarara que o permiso en cuestión é un permiso adicional susceptible de ser gozado a 
continuación da finalización do permiso legal de maternidade, polo que a súa finalidade é 
protexer a especial relación entre a muller e o seu fillo durante o período posterior ao 
embarazo e ao parto. En tales circunstancias, e sobre a base da anterior resolución, o Conseil 
de prud’hommes  de Metz pregunta ao Tribunal de Xustiza se o Dereito da Unión exclúe a 
posibilidade de reservar ás traballadoras que crían elas mesmas aos seus fillos un permiso 
adicional ao legal. 

Resolución do Tribunal Europeo: Na súa sentenza, o TJUE lembra, en primeiro lugar, que a 
Directiva 2006/54/CE “sobre a aplicación do principio de igualdade de oportunidades e 
igualdade de trato entre homes e mulleres en asuntos de emprego e ocupación” prohibe toda 
discriminación directa ou indirecta por razón de sexo en relación coas condicións de emprego 
e de traballo, aínda que, doutro lado, o artigo 28 da mesma Directiva establece que non se 
opón ás disposicións relativas á protección da muller no que refire ao embarazo e a 
maternidade. 

O Tribunal de Xustiza precisa que, unha vez finalizado o permiso legal de maternidade, un 
Estado membro pode reservar á nai do neno un permiso adicional cando devandito permiso 
non a contempla en calidade de proxenitora, senón no que respecta tanto ás consecuencias do 
embarazo como da maternidade. 

A continuación, o TJUE subliña que un convenio colectivo que exclúa dese permiso adicional a 
un traballador que críe ao seu fillo el mesmo establece unha diferenza de trato entre 
traballadores e traballadoras por razón de sexo. Tal diferenza de trato só resulta compatible 
coa Directiva 2006/54/CE se a súa finalidade é protexer a condición biolóxica da muller e a 
especial relación que mantén co seu fillo durante o tempo posterior ao parto. 

O Tribunal de Xustiza engade que cabería considerar que un permiso que xorde cando finaliza 
o permiso legal de maternidade forma parte dun permiso de maternidade dunha duración 
maior e máis favorable para as traballadoras que o permiso legal. Con todo, a posibilidade de 
establecer un permiso reservado ás nais unha vez finalizado o permiso legal de maternidade 
está sometido ao requisito de que a súa propia finalidade sexa a protección das mulleres. Por 
conseguinte, o mero feito de que un permiso suceda sen interrupción ao permiso legal de 



 

 

maternidade non é suficiente para considerar que pode ser reservado ás traballadoras que 
crían elas mesmas aos seus fillos. 

Ademais, o Tribunal nacional debe comprobar, en concreto, se a finalidade do permiso 
previsto é, esencialmente, protexer á nai tanto respecto das consecuencias do embarazo como 
en relación coa súa maternidade. 

A partir diso conclúe que a Directiva 2006/54/CE non se opón á disposición dun convenio 
colectivo nacional que reserva ás traballadoras que crían aos seus fillos elas mesmas o dereito 
a un permiso unha vez expirado o permiso legal de maternidade, “sempre que ese permiso 
adicional teña por obxecto a protección das traballadoras tanto en relación coas consecuencias 
do embarazo como en relación coa súa maternidade, o que corresponde verificar ao tribunal 
remitente tendo en conta, en particular, as condicións do dereito ao permiso, as súas 
modalidades de gozar e a súa duración e a protección legal asociada ao período de permiso”. 

En definitiva, o TJUE establece claramente cales son os requisitos para que a aplicación da 
disposición convencional debatida poida ser considerada acorde ao dereito da Unión. Así, esa 
diferenza de trato só resulta compatible coa Directiva 2006/54 se está destinada a protexer a 
condición biolóxica da muller ligada á maternidade e as particulares relacións que mantén co 
seu fillo durante o período posterior ao parto. 

 

 

 

 


