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ELS SERVEIS JURÍDICS DE CCOO ACONSEGUEIXEN UN ÈXIT 
IMPORTANT: EL PERMÍS PER HOSPITALITZACIÓ EN LOCALITAT 
DIFERENT HA DE SER DE 4 DIES, I NO DE 3 COM VENIA APLICANT 
LA DIRECCIÓ GENERAL 
 
 
 
La DG de Serveis Penitenciaris, mitjançant resolucions de la subdirectora general de 
Recursos Humans i Econòmics, interpretava de manera restrictiva i poc motivada que 
pel permís per hospitalització, quan el fet es produïa en un municipi diferent al lloc de 
treball, només comportava el gaudiment de 3 dies  de permís. 
 
L’article 19 de la Llei 8/2006 preveu, respecte la durada, que “Aquest permís és 
ampliable a quatre dies si el fet es produeix en un municipi diferent del lloc de treball”. 
CCOO entenia que el terme “ampliable” equivalia a la concessió de 4 dies pel sol fet 
que l’hospitalització es produís en municipi diferent del lloc de treball. L’Administració, 
en canvi, entenia que aquesta era una potestat discrecional i que només a ella 
corresponia determinar la durada exacta. Evidentment, la interpretació era 
absolutament restrictiva i contrària a la normativa sobre permisos: s’havien de 
concedir només 3 dies. 
 
CCOO va recórrer la desestimació parcial de la sol·licitud d’una afiliada del CP 
Tarragona, que va demanar 4 dies per hospitalització, atès que es tractava de localitat 
diferent a la del lloc de treball.  
 
La Sentència del Jutjat 1 de Tarragona núm. 170/2012 estableix que és la 
normativa de caràcter estatal, bàsica en aquesta matèria, la que estableix la durada 
d’aquest permís, en fer-ho de manera més favorable a la normativa autonòmica. 
L’article 48.1 de l’EBEP regula el permís per malaltia greu (la sentència inclou 
l’hospitalització en aquest supòsit) i preveu que “el permís serà de dos dies hàbils 
quan es produeixi en la mateixa localitat i de quatre dies hàbils quan sigui en 
diferent localitat”. 
 
El Jutjat estima el recurs, reconeixent el “derecho de la recurrente a gozar de un 
permiso de cuatro días desde el 23 al 26 de marzo de 2010, ambos inclusive.” 
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