Permís per al compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic o personal i per
deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral
1. Regulació
a) Article 48.j del text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic aprovat
pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.
b) Article 11.j del Decret llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en matèria de
personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i d’altres institucions autonòmiques,
modificat per l’article 7 del Decret llei 10/2012, de 31 d’agost.
c) Article 9.e del Decret 47/1995, de 4 de maig, pel qual s’aprova el Reglament
regulador de la concessió de vacances, permisos i llicències al personal
funcionari al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma.
2. Contingut
Pel temps indispensable per complir un deure inexcusable de caràcter públic o
personal i per deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral.
3. Documentació que s’ha de presentar amb la sol·licitud
Document que justifiqui la realització del deure inexcusable en hores de feina.
4. Òrgan de resolució
Direcció del centre docent.
5. Aclariments
a) La concessió d’aquest permís està supeditada al fet que aquests tràmits no es
puguin fer fora de la jornada normal de treball.
b) La durada és pel temps mínim indispensable per complir el deure.
c) Com a criteri interpretatiu, s’entén per “deure inexcusable de caràcter públic o
personal”, un deure personalíssim, sense possibilitat que l’exerceixi un substitut,
o tractar-se d’una obligació que pertoca a una persona i l’incompliment de la
qual li genera una responsabilitat d’índole civil, penal o administrativa.
(Actualitzat 01/01/2017)

S’hi poden entendre inclosos els supòsits següents:
 Comparèixer a les citacions de jutjats, tribunals de justícia,
comissaries, o qualsevol altre organisme oficial.
 Assistir a l’examen o la renovació del carnet de conduir.
 Assistir a reunions dels òrgans de govern i comissions que en depenen,
quan derivin estrictament del càrrec de regidora o regidor, així com de
diputada o diputat.
 Complir els deures ciutadans derivats d’una consulta electoral.
 Assistir com a membre a les sessions d’un tribunal de selecció o
provisió, amb nomenament de l’autoritat pertinent.
 Assistir a la realització de revisions mèdiques, en els casos en què la
consulta s’hagi de fer durant la jornada laboral i sempre que es trobi
inclosa dins la cartera de serveis del sistema sanitari públic.
d) Com a criteri orientatiu, es consideren “deures relacionats amb la conciliació”,
les activitats inexcusables vinculades directament a l’entorn familiar del titular
del dret. Ha de tractar-se de familiars que es trobin en una situació de
dependència directa respecte del titular del dret i que no es tracti d’una situació
protegida pels altres permisos. A títol exemplificatiu, s’hi poden entendre
inclosos els supòsits següents:
 Acompanyar fills o filles que estiguin a càrrec seu, per motius de
consultes, tractaments i exploracions de tipus mèdic, i consultes de
suport en centres de l’àmbit sociosanitari.
 Acompanyar persones majors o discapacitats psíquics, físics o
sensorials fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, que estiguin
a càrrec seu, per motius de consultes, tractaments i exploracions de
tipus mèdic, i consultes de suport en centres de l’àmbit sociosanitari.
 Assistir a reunions de coordinació ordinària amb finalitats
psicopedagògiques al centre d’educació especial o d’atenció precoç,
on rebi tractament el fill o la filla amb discapacitat, o bé per
acompanyar-lo si ha de rebre suport addicional en l’àmbit sanitari, pel
temps indispensable per dur a terme aquestes actuacions.
 Assistir a reunions a centres docents relatives a tutories, etc.
 Sortir a cercar el fill o la filla o a persones majors o discapacitats
psíquics, físics o sensorials fins al segon grau d’afinitat, quan es rep
avís del centre docent o del centre de dia, per anar a cercar-les per
motiu de malaltia o altre motiu justificat.
e) No es pot fer ús d’aquest permís per gaudir del dia sencer de celebració del
matrimoni (o del registre de parella estable) si aquest és lectiu.
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f) Les absències derivades de la concessió d’aquest permís han de figurar en el
comunicat mensual de faltes com a absències justificades.
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