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Permisos laborals retribuïts per matrimoni i consideració a aquests efectes de 

les unions de fet (accés al text de la sentència) 

La qüestió dels drets que poden ser d’aplicació a les unions de fet quan una 

determinada norma els contempla per a les unions matrimonials s’ha debatut 

llargament. En realitat, la disfunció sorgeix perquè el legislador, en àmbits molt 

específics –com per exemple la protecció de la Seguretat Social per viduïtat- ha establert 

conseqüències jurídiques a les unions no matrimonials, de manera que, en sentit estricte, 

les esmentades unions deixen de ser unions de fet per esdevenir en unions de dret, 

provocant així un dualisme innecessari i perniciós en la regulació d’aquestes situacions 

des del punt de vista de la seguretat jurídica. 

En aquest cas es planteja la interpretació que s’ha d’atribuir a l’art. 58.a) del III 

conveni col·lectiu de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, que literalment 

disposa: “Permisos retribuïts. El personal de l’empresa, prèvia justificació adequada, té 

dret a sol·licitar permisos retribuïts pels temps i causes següents: a) Quinze dies 

naturals en cas de matrimoni, que s’ha d’iniciar a sol·licitud del treballador/a afectat, 

en el període comprès entre els cinc dies anteriors a la data de l’enllaç o íntegrament 

després de la celebració, a no ser que coincideixi amb algun període de vacances. En 

aquest darrer supòsit s’ha de gaudir després d’aquell període.” 

El TS conclou que no és factible en aquest cas la interpretació extensiva per 

analogia, amb recolzament en la normativa vigent i en la jurisprudència constitucional, 

que permeti estendre aquest permís a les unions no matrimonials. 

Segons el Tribunal la dicció del precepte acordat en seu de negociació col·lectiva 

és clara al respecte, i la seva articulació actual no permet la creació judicial ex 

novo del dit permís per a supòsits diferents dels perfilats convencionalment; 

creació que, com és evident, únicament és competència de les parts negociadores del 

conveni. 
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