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Què es demana en 
la demanda ?
Per a gaudir del permís per 
matrimoni, neixament de fills, 
mort d’un familiar, i en els casos 
que el fet causant d’aquests 
permisos passi en dia NO 
laborable pel treballador/ra, l’inici 
del permís sigui el primer dia 
laborable següent.

Per què?,
L’article 28 del citat Conveni Estatal del Sector 
del Contact Center diu textualment, "i des de 
que passi el fet causant".

Si en el teu conveni col·lectiu d'aplicació 
succeeix el mateix que a Contac Center, i 
els dies retribuïts que recull l'art. 37.3, són 
a partir del fet causant, ja tens ll’argument: 
Sentència del Tribunal Suprem 145/2018, 
de data 13 de febrer de 2018, que ens 
dóna el dret a gaudir els dies retribuïts a 
partir del primer dia laboral següent al fet 
causant. causant.

els permisos 
retriibuïts 
segons l’art. 37.3 
(et)
Comentaris sentència TS 145/18 
de 13/02/2018.

Què diu la sentència?
“El dia inicial a gaudir d’aquests 
permisos no potser un dia firat, 
sinò el primer dia feiner següent a 
aquellen que es va produir el fet 
que dóna dret al permís, ja que el 
conveni no diu altre cosa…”

“Podria dur a l’absurd de la 
privació del permís, o de dies de 
permís, en el suposit en que el fet 
causant esdevingués l’inici de 
diversos dies festius seguits, el 
que és contrari a l’esperit de l’art. 
37.3 de l’ET i a la norma 
convencional”.

Importància de la 
demanda Col·lectiva
Aqueta sentència del Tribunal 
Suprem, no es pot considerar 
doctrina consolidada, encara que 
ens dóna una eina potentíssima 
per a què a través de la negociació 
col·lectiva s’incloguin en tots els 
convenis col·lectius que el dia 
d'inici dels dies remunerats a què 
es refereix l'art. 37.3 de l'ET des 
del primer dia laboral.

En el procés de Negociació cal 
tenir en compte:

1.- Redacció clara on s'estableixi 
que el dia d'inici ha de ser en dia 
laboral.

2.- Establir si el permís s'ha de fer 
en dies laborables o en dies 
naturals amb independència del 
dia d'inici


