
           
                                                                  

  
 
STSJ de Castella i Lleó/Burgos de 29 de maig de 2008, recurs 200/2008 
 
Permís per hospitalització d’un familiar (art. 37.3ET):moment de l’inici del 
gaudiment (accés al text de la sentència) 
 
Ha de donar-se coincidència temporal entre la data d’hospitalització d’un 
familiar i l’inici del gaudiment del permís previst a l’art. 37.3 ET, o en canvi el 
moment de l’inici del permís pot dependre de l’elecció del treballador? 
 
En el cas en qüestió, el conveni col�lectiu de l’entitat pública afectada, preveia a més que 
el gaudiment s’iniciaria el dia que esdevingués el fet causant, o el dia següent si ja 
hagués finalitzat la jornada laboral. 
 
La sentència entén el següent: 
 
• El “fet causant” és, en el supòsit referit, l’hospitalització del familiar i, com a 

tal fet, es perllonga mentre duri l’hospitalització. L’art. 37.3 ET no fixa 
expressament que el fet causant que dóna dret a gaudir del permís hagi de coincidir 
amb el dia de l’hospitalització i, en absència de previsió convencional, no es pot fer 
una interpretació restrictiva. 

 
• Si es vol establir que el fet causant consisteixi, únicament, amb el dia de 

l’inici de l’hospitalització, és factible preveure-ho, però a través de conveni 
col�lectiu i de manera expressa. En cas contrari, la interpretació que cal fer és la 
no restrictiva, referida al punt anterior. 

 
• El Tribunal entén que, excepte en els supòsits que la negociació col�lectiva hagi 

previst una circumstància diferent, la interpretació lògica de l’art. 37.3 ET és que 
no ha de ser obligatori que el gaudiment coincideixi amb la data 
d’hospitalització, sinó que pot fer-se al llarg del període l’hospitalització ja què el 
permís té el seu origen en una situació de necessitat i, com a tal, perviu durant tota 
la durada de l’hospitalització. Interpretació que, en tot cas, no eximeix al treballador 
de l’obligació de comunicar a l’Administració el moment del seu gaudiment amb “la 
suficient antelació” i la necessitat de justificar-lo. 

 
Aquesta interpretació es basa també en el sentit comú, ja que és factible que l’inicial 
ingrés hospitalari no comporti gravetat, la qual si que pot esdevenir posteriorment, doncs 
la raó de l’atorgament del permís es la cura i companyia del familiar hospitalitzat. 
 
Aquesta doctrina judicial també es recull en la STSJ de Castella i Lleó/Burgos de 14 de 
juny de 2007 (recurs 329/2007) i en la STSJ d’Aragó de 21 de novembre de 2002. 
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