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Concessió de permisos 
 

 
Companys i companyes arrel de la situació creada al Departament per la Instrucció 
1/2011 de no cobrir cap vacant, ni baixes, ni substituir absències per permisos de 
cap tipus, des de CCOO us fem unes consideracions per tal que les tingueu en 
compte, si en el vostre centre o directament des de la Direcció General corresponent 
us ve denegat un permís o us posen dificultats quan esteu demanant un permís que 
contempla el conveni o directament la llei de conciliació. 
 
A continuació us fem a mans el que diu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú 
per el personal al servei de les administracions públiques: 
 

1) Article 109 
 
Permís per raó de matrimoni o d’un fill/filla o d’un familiar fins al segon grau de 
consanguinitat o afinitat. 

 
Transcorregut el termini de cinc dies des de la sol·licitud del permís sense 
resposta per part del òrgan competent, s’entendrà estimada la sol·licitud. 

 
2) Article 102 

 
Peticions de permisos per naixement d’un fill/filla o per la mort d’un familiar. 
 
Es consideraran concedides a partir de la comunicació de l’interessat/da a l’òrgan 
que tingui atribuïda la competència per la seva concessió, sense prejudici de la 
justificació posterior del fet dins el termini de cinc dies. 

 
Peticions de permisos per malaltia greu d’un familiar. 
 
Hauran de ser resoltes per l’òrgan competent en el termini de tres dies si no es 
dicta resolució expressa en el termini esmentat, la resolució s’entendrà estimada. 

.../... 
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Les peticions per trasllat de domicili sense canvi de residencia o per trasllat a un 
altre localitat, per concursar a exàmens finals en centres oficials i per deures 
inexcusables de caràcter públic o personal. 

 
Hauran de ser resoltes per l’òrgan competent en el termini de cinc dies, si no es 
dicta resolució expressa en aquest termini, les sol·licituds s’entendran estimades. 
 

3) Article 102.2 
 

En relació a les peticions per gaudir de les hores de permís per assumptes propis 
sense justificació. 
 
Si en el termini de quinze dies l’òrgan competent no ha donat resposta s’entendrà 
la petició desestimada. 

 
4) Article 102.3 
 

Peticions relatives a l’absència d’una hora diària de la feina atendre un fill/filla 
menor de nou mesos i per raó de guarda legal. 
 
Les peticions que formulen les persones interessades es resoldran en el termini 
d’un mes, transcorregut aquest sense resolució del òrgan competent, la sol·licitud 
s’entendrà estimada.  

 
 
Esperem que això us pugui ser d’ajuda a l’hora de demanar el que per llei ens 
pertany i que ens ha costat tant de temps assolir perquè ara ens ho vulguin treure 
d’una plomada. 
 
Com veureu hi ha permisos que no es negocien i que ens pertoquem tant si com no. 
 
Per a qualsevol dubte o aclariment estem a la vostra disposició. 
 
Secció Sindical de CCOO 
Departament de Benestar Social i Família 
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