
           
                      

  
 
SAN de 2 d’octubre de 2015, recurs 200/2015 
 
Delimitació del concepte “afinitat” en la concessió de permisos i naturalesa del 
procediment de conflicte col·lectiu (accés al text de la sentència) 
 
Un sindicat va impugnar la interpretació que una entitat pública feia de l’article 
del conveni col·lectiu que regulava els permisos per mort, accident i malaltia greu 
de familiars (fins el primer o segon grau de consanguinitat i afinitat, segons el cas). Es 
discutia sobre l’abast del terme “afinitat”. 
 
L’AN resol a favor dels recurrents, emparant-se en quatre arguments: 
 
 Una interpretació literal o gramatical del terme “afinitat” obliga a acudir al diccionari 

de la Real Academia Española, que entre d’altres accepcions assenyala que l’afinitat 
és “el parentesc que sorgeix entre un cònjuge i els parents per 
consanguinitat de l’altre”. A més, la doctrina més autoritzada ha indicat que 
“el parentesc polític o d’afinitat és el que lliga un espòs amb els parents de 
sang de l’altre”. 

 
 Una interpretació finalista condueix a englobar aquest precepte entre les 

mesures de conciliació de la vida laboral amb la familiar, doncs la raó de 
l’afinitat no és tant el vincle entre el treballador i la persona que ocasiona el permís 
per la seva mort, malaltia o hospitalització, sinó el vincle matrimonial o filial amb 
la finalitat d’acompanyar el cònjuge, pare o mare en aquestes situacions, 
complint així també amb els deures entre cònjuges imposats per l’art. 66 del 
Código Civil. 

 
 Una interpretació conforme a la realitat social exclou negar el permís als 

diversos tipus de família més enllà del model tradicional o anterior al text 
constitucional. 

 
 Finalment, una interpretació sistemàtica implica valorar l’article relatiu als permisos 

del conveni col·lectiu com a expressió millorada de l’art. 37.3.b) ET, precepte 
que no imposa un requisit específic a l’afinitat. 

 
Per tant, el primer grau per afinitat arribaria als fills i pares del cònjuge, mentre 
que el segon inclouria fins un nombre més elevat de persones per raó d’aquest 
tipus de parentesc.  
 
A efectes de canalitzar el procediment per la via del conflicte col·lectiu o per demanda 
individual, l’AN confirma que la via del conflicte col·lectiu és l’adequada en 
aquest cas, mitjançant una extensa argumentació en la que destaca el següent: 
 
 Hi ha un manifest interès per part dels treballadors en gaudir dels permisos. 

Aquest interès és col·lectiu, sens perjudici de ser individualitzable. 
 
 El grup d’afectats es delimita amb criteris genèrics. 
 
 El conflicte és jurídic perquè versa sobre la interpretació que s’ha de donar a 

una norma amb caràcter general, com és un precepte d’un conveni col·lectiu. 
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