STS de 20 de juliol de 2021, recurs 4669/2018
Acomiadament d’una professora de religió que constitueix una parella de fet
amb una persona divorciada (accés al text de la sentència)
Una professora de religió i moral catòlica, que mantenia una relació de parella
estable amb una persona divorciada i prestava serveis per a una Conselleria d’un
govern autonòmic, va rebre la revocació de l’acreditació de l’Arquebisbat que
l’habilitava per impartir l’assignatura, fet que va provocar el seu acomiadament. Es
planteja si aquesta extinció contractual és ajustada a dret o bé ha de ser
qualificada com a nul·la per vulnerar el dret a la intimitat personal i familiar.
El TS recorda que la STC 51/2011 va consagrar el dret dels professors de religió a la
tutela de tots els seus drets fonamentals i del seu exercici, com esdevé amb la
llibertat d’elecció de cònjuge o parella estable, i aquesta circumstància resulta irrellevant
quan no consta que la professora hagi qüestionat la doctrina catòlica en relació amb el
matrimoni ni que hagi fet ostentació pública de la seva situació personal de parella. La
decisió de la treballadora resta circumscrita, doncs, a l’àmbit de la seva
intimitat personal i familiar, de manera que la decisió que pugui prendre l’autoritat
religiosa no justifica, sense més, la manca d’idoneïtat sobrevinguda de la professora per
impartir ensenyaments de religió i moral catòliques.
Aquesta doctrina del TC és perfectament traslladable al cas analitzat, en què no consta
que s’hagi acreditat la manca d’idoneïtat de la professora pel simple fet de mantenir una
unió de fet amb una persona divorciada, de manera que hi ha una clara desproporció
en l’acció duta a terme per l’administració pública acomiadant la treballadora,
que posa de manifest una vulneració dels drets fonamentals. Consegüentment,
l’acomiadament ha de ser qualificat, en els termes establerts a l’art. 55.5 ET, com a nul,
procedint la readmissió i l’abonament dels salaris de tramitació des de la data del
cessament fins que tingui lloc la readmissió.

