
 

 

SENTENZA DESPEDIMENTO NULO MATRIMONIO 

Sentenza do Tribunal Supremo nº 130/2022. Sala do Social. 

Data: 9 de febreiro de 2022 

Rcud nº1871/2020. 

Feitos relevantes: A traballadora foi contratada pola entidade demandada en virtude dun 

contrato de traballo temporal por obra ou servizo determinado de data 03/04/2018, para 

prestar servizos como técnico de proxectos a tempo completo ata fin da obra ou servizo 

obxecto do contrato e sendo a obra identificada no contrato "a xestión de proxectos 

europeos". A traballadora estivo a desempeñar as súas funcións con adscrición maioritaria a   

un proxecto denominado AFHES, cuxa data de finalización  estimada era o ano 2022. 

A actora enviou e-mail á empresa o 7/06/19 comunicando que o 24 de agosto íase casar e que 

ía pedir os 15 días de licenza matrimonial de maneira que do 5 ao 23 de agosto serían 

vacacións de verán e do 26 de agosto ao 9 de setembro o período de licenza matrimonial, 

sendo ambas as peticións concedidas pola empresa. O 24 de xuño de 2019 a empresa confirma 

á traballadora que a súa porcentaxe mensual de asignación ao proxecto AFHES era do 100% 

ata o 28 de febreiro de 2022. 

O día 25 de xuño de 2019 un directivo da empresa chamou á actora a fin  de comunicarlle o 

seu cesamento polo fin de contrato, rexeitando a actora a asinar o documento porque estaba 

datado a 9 de xuño anterior. En data 27/06/2019 a actora recibe burofax da demandada onde 

se sinala que con data de 25 de xuño de 2019 se lle comunicou o seu despedimento por 

finalización da obra ou servizo na devandita data, indicando que se lle remitía comunicación 

por medio de burofax, ao negarse a recibir o escrito, achegando liquidación de haberes e 

nómina de data 25 de xuño de 2019. 

A actora efectivamente contraeu matrimonio o 24 de agosto de 2019. Na entidade demandada 

hai empregados cuxo estado civil é casado. A entidade demandada subscribiu contrato de 

traballo temporal con outra traballadora o día 02/07/2019 de obra ou servizo determinado, 

para prestar servizos como técnico de proxectos de innovación a tempo completo. 

Con data 26 de novembro de 2019, o Xulgado do Social núm. 2 de Santiago de Compostela, 

ditou sentenza declarando improcedente o despedimento da traballadora. Recorrida en 

suplicación, o TSX de Galicia dita sentenza en data 03.06.2020 que estima o recurso da actora 

e declara nulo o despedimento por discriminatorio, condenando á empresa a readmitila e a 

abonarlle a cantidade de 15.000€ de indemnización por vulneración de dereitos fundamentais. 

Fundamentos xurídicos: A empresa formaliza recurso de casación para unificación de doutrina, 

estruturado nun único motivo. Expón que o matrimonio non ten a condición de dereito 

fundamental, xa que o dereito a contraelo atópase no art 32 CE e o dereito a obter permisos e 

licenzas laborais por tal causa no art 37.3 ET, polo que non existiu vulneración de dereito 

fundamental. Aínda que o despedimento da actora respondese á súa decisión de contraer 

matrimonio e goza da licenza inherente a tal acto non pode cualificarse de despedimento nulo 

por vulneración de dereito fundamental. Non estamos ante un dereito fundamental cuxa 

infracción poida carrexar a nulidade do cesamento empresarial. 

O TS establece as seguintes premisas ou postulados para resolver a disparidade doutrinal 

suscitada entre a sentenza recorrida e a de contraste: 



 

 

A) Aínda que o artigo 14 CE non alude ao estado civil como unha das circunstancias fronte ás 

cales proscribe o trato discriminatorio, o certo é que a súa fórmula aberta non o exclúe. 

B) A libre elección do estado civil constitúe un aspecto inherente á dignidade e liberdade das 

persoas (art. 10.1 CE), polo que debe proscribirse o trato diferenciado en función de tal 

circunstancia. 

C) O alcance que posúe o dereito á non discriminación resulta modulado pola súa 

contemplación internacionalista (art. 10.2 CE), de modo que a doutrina do TEDH aboca a que o 

estado civil das persoas sexa considerado como unha das circunstancias persoais por razón da 

cal non cabe o trato pexorativo que a nosa Constitución proscribe. 

D) En particular, o matrimonio da muller non pode comportar para ela unha consecuencia tan 

desfavorable como é o despedimento; a Convención de 1979 vincula ambas magnitudes 

(feminidade, matrimonio) e explicita a ilicitude diso. Historicamente, o matrimonio da muller 

asociouse ao xurdimento de responsabilidades e "cargas" familiares. É dicir, o papel que veu 

desempeñando a maioría da poboación feminina no seu núcleo convivencial reportoulle unha 

sobrecarga de tarefas ("dobre xornada"), ao ser ela quen asumía maioritaria e 

preferentemente a levanza do fogar, a crianza da prole e a atención aos maiores. Para o 

beneficio e a produtividade empresarial, entendida en termos economicistas, resultaba menos 

interesante unha empregada con estado civil de casada que solteira. Por iso é polo que a 

excedencia forzosa por matrimonio considerásese non só ilegal senón tamén discriminatoria. 

E) A xurisprudencia constitucional subliñou que o cambio de estado civil non pode tomarse 

como causa dun trato desfavorable nin sequera cando o mesmo se realiza en oposición ao 

ideario da entidade empreadora. 

F) A doutrina do TS non vacilou á hora de considerar nulo o despedimento dunha profesora de 

Relixión baseado en que contraera matrimonio en condicións contrarias ás admitidas pola 

Igrexa católica. 

Despedir a unha traballadora como reacción fronte ao anuncio do seu matrimonio, ademais e 

aínda que este enfoque permanecese alleo ao debate procesual ata o momento, tamén supón 

unha represalia fronte ao exercicio do dereito a elixir libremente o estado civil. A nulidade do 

despedimento, por así dicilo, posúe dobre causalidade: discrimina á muller e represalia a quen 

exerce o seu dereito. A solución que acolle o Tribunal Supremo é tamén a reclamada pola 

abundante regulación da Unión Europea en materia de non discriminación laboral por razón de 

xénero, abarcando tanto as directas canto as indirectas. 

Por todo o exposto, la sentenza desestima o recurso da empresa e confirma a sentencia do TSX 

de Galicia. 


