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RÈGIM DE PERMISOS DEL PERSONAL 
ADMINISTRATIU I TÈCNIC DE COMISSARIES 

 
Ateses les queixes i reclamacions diverses que en les nostres visites a les Comissaries de MMEE hem anat 
recopilant, volem recordar que tot el personal d’administració i tècnic que hi treballeu gaudiu del 
mateix règim en matèria de vacances, permisos i llicències que el personal funcionari i interí dels 
diferents Departaments de la Generalitat; i que això també és aplicable al personal laboral. 
 
Cal tenir present que el règim bàsic s’estableix a l’EBEP, i que en tot allò no previst a l’EBEP o que no s’hi 
contradigui, us haureu d’atenir al Decret Legislatiu 1/1997, a la Llei 8/2006, de mesures de conciliació de la 
vida familiar i laboral, i en l’àmbit laboral, al VIè Conveni i a l’Estatut de Treballadors, supletòriament, a més 
de les previsions de la Llei 8/2006 (tot i que la remissió de l’art. 47, últim paràgraf, del VIè Conveni a 
l’aplicació al personal laboral de les normes que durant la seva vigència s’aprovin en matèria de règim de 
permisos i/o de llicències de funcionaris/àries públics/ques és força clara, l’Administració encara 
s’entossudeix a obviar-la).  
 
Per exemple, l’EBEP preveu a l’art. 48.a) el permís per mort, accident o malaltia greu d’un familiar de primer 
o segon grau, no així el cas d’hospitalització. Per a aquest, caldrà aplicar l’art. 19 de la Llei 8/2006, que 
contempla un permís de 2 dies laborables, ampliable a 4 dies si el fet es produeix en un municipi diferent del 
municipi del lloc de treball. A més, heu de tenir clar que no us han de demanar més documents 
acreditatius que els imprescindibles per a cada permís. Per exemple, el permís per reducció de jornada 
per tenir a càrrec un familiar fins al 2n grau, requerirà justificar documentalment o bé el grau de discapacitat 
de mínim el 65% (resolució de reconeixement de grau de Benestar) o un grau de dependència que li 
impedeix ser autònom (resolució de mobilitat reduïda de Benestar) o bé que requereix una dedicació o 
atenció especial (informe mèdic d’un centre de salut públic o privat). És a dir, no es poden barrejar 
conceptes, ja que es tracta de tres situacions diferents dins d’un mateix epígraf i que exigeixen una 
documentació també diferent i no acumulativa. 
 
Així mateix, determinades condicions de gaudiment dels permisos es poden concretar mitjançant circulars o 
instruccions de Funció Pública o dels departaments corresponents. Això succeeix, a tall d’exemple, amb el 
permís per trasllat de domicili amb canvi de localitat, que és de fins a 4 dies, d’acord amb l’art. 96 del DL 
1/1997. El Departament d’Interior va adoptar amb caràcter unilateral, en la reunió del Comitè Intercentres de 
23 de maig de 2012, per al personal laboral i amb l’oposició frontal dels sindicats, uns criteris sense tan sols 
difusió pública entre els seus treballadors/les seves treballadores, segons els quals es modulava la durada 
del permís en funció del quilometratge existent entre la localitat del centre de treball i la de residència. A 
aquest efecte, podeu consultar prement aquí aquesta “circular” (la part de l’Acta de la reunió referida al tema 
dels permisos) per al vostre coneixement. CCOO discrepem de la manca de publicitat i de la interpretació 
restrictiva de la durada del permís, perquè la jurisprudència actual abona la teoria d’una interpretació “pro 
operario” en tots els casos. 
 
Finalment, també volem remarcar que el gaudiment dels permisos mai es pot veure frustrat per la demora 
en la resolució de la sol·licitud respectiva, els òrgans competents s’han d’ajustar als terminis previstos a la 
Resolució d’11 de maig de 1999, i al sentit del silenci que per a cada procediment s’hi fixa; a més a més, si 
no podeu acreditar que us correspon un permís amb caràcter previ al seu gaudiment, sempre es pot fer en 
un moment posterior.    
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