Permís per defunció, accident o malaltia greu d’un familiar si el succés es produeix a
la mateixa localitat del lloc de feina del funcionari docent
1. Regulació
a) Article 48.a 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 30.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu
comú de les administracions públiques.
c) Article 11.a 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.
d) Articles 9 i 10 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
a) Per defunció, accident o malaltia greu d’un familiar dins el primer grau de
consanguinitat o afinitat, 3 dies hàbils quan el succés es produeixi a la mateixa
localitat.
b) Per defunció, accident o malaltia greu d’un familiar dins el segon grau de
consanguinitat o afinitat, 2 dies hàbils quan el succés es produeixi a la mateixa
localitat.
c) El permís s’ha de gaudir per dies hàbils consecutius a partir del dia en què es
produeixi el succés o a partir de l’endemà, a elecció del funcionari docent,
excepte en el cas de malaltia greu o d’accident, que es pot sol·licitar i, per tant,
iniciar el seu gaudi, durant qualsevol moment del temps que duri aquesta
situació, i poden ser dies hàbils no consecutius.
3. Documentació que s’ha de presentar amb la sol·licitud
a) Defunció
 Document acreditatiu del fet (certificat del Registre Civil o certificat del
tanatori).
(Actualitzat 01/01/2017)

 Llibre de família.
b) Accident o malaltia greu
 Certificat original de l’ingrés hospitalari o certificat mèdic que acrediti la
malaltia greu.
 Llibre de família.
4. Òrgan de resolució
Direcció del centre docent.
5. Aclariments
a) S’entén com a localitat el municipi en què es troba el lloc de feina del funcionari
docent.
b) Els dies han de ser hàbils. Els dissabtes no són dies hàbils.
c) Interpretació del concepte de malaltia greu.
1. El pressupòsit bàsic d’aquest permís és que la malaltia ha de ser greu. Greu és
diferent de molt greu, per tant, es permet per a malalties que no suposin un
risc vital, sempre que l’informe mèdic les qualifiqui com greus.
2. S’entén que hi està inclosa la malaltia o lesió física o psíquica amb seqüeles
permanents que limitin l’activitat habitual, amb independència de
l’hospitalització, sempre que així ho determini l’informe mèdic.
3. S’entén que hi està inclosa l’hospitalització tant en institucions sanitàries com
la domiciliària.
4. S’entén que hi està inclosa la intervenció quirúrgica, amb independència que
requereixi o no hospitalització, Ara bé, en cas de no requerir hospitalització:
a. Es tendrà dret al permís sencer quan la intervenció requereixi repòs
domiciliari i assistència d’un tercer per fer les activitats bàsiques
quotidianes i així ho determini l’informe mèdic.
b. Només es tendrà dret al dia de la intervenció quan aquesta no requereixi
repòs domiciliari i assistència d’un tercer per fer les activitats bàsiques.
(Actualitzat 01/01/2017)

5. Amb l’alta hospitalària no s’extingueix necessàriament el dret, sempre que es
mantengui la baixa mèdica (STS, Sala de lo Social, 2012).
6. En cas de permís per malaltia greu, s’ha de recordar que si la situació que
motiva el permís es inferior a aquesta durada, només es genera el dret pel
temps que subsisteixi el fet causant del dret.
d) Inici
1. El gaudi per defunció s’inicia el dia del fet causant o l’endemà de produir-se.
2. En el cas de malaltia greu o d’accident, s’interpreta que es pot sol·licitar i, per
tant, iniciar el seu gaudi, durant qualsevol moment del temps que duri
aquesta situació.
e) Forma de gaudi
1. En el cas de defunció, el permís s’ha de gaudir per dies hàbils consecutius.
2. En el cas de malaltia greu o d’accident poden ser dies hàbils no
consecutius.
3. El dret es general per la producció de cada fet causant. Per tant, en cas de
la defunció d’un familiar malalt que havia originat el permís, aquest
permís queda suspès i se’n pot iniciar un de nou justificat en la defunció
del familiar.
4. El permís es pot gaudir una única vegada, per una mateixa causa i un
mateix subjecte causant. Per tant, en cas de malaltia crònica o de llarga
durada només es podria gaudir una vegada, excepte si es pogués entendre
com una recaiguda de manera que hauria un nou fet causant. En tot cas,
s’ha de ponderar la situació en cada cas (STSJ Catalunya, Sala Social).
f) Es considera assimilat a familiar de primer grau, la parella de fet inscrita.
g) Les absències derivades de la concessió d’aquest permís han de figurar en el
comunicat mensual de faltes com a absències justificades.
NB: vegeu el permís per defunció, accident o malaltia greu d’un familiar si el succés
es produeix en una localitat diferent de la del lloc de feina del funcionari docent
(Actualitzat 01/01/2017)

