
           
                      

  
 
STSJ d’Extremadura de 15 d’abril de 2008, recurs 255/2007 
 
Permís per acudir a consultes mèdiques (accés al text de la sentència) 
 
El TSJ anul·la una instrucció que autoritza les sortides per a consultes mèdiques 
destinades al propi funcionari únicament dins del sistema sanitari públic o assimilat, i 
sempre que per raons de disponibilitat horària del centre sanitari les consultes no puguin 
realitzar-se fora de l’horari de treball. 
 
La funcionària recurrent va sol·licitar permís per assistir a una clínica privada i va aportar 
certificació de la visita on s’assenyalava que el metge per ella sol·licitat només visitava 
els dijous al matí (dins del seu horari laboral). L’Administració no discuteix la veracitat 
del certificat aportat, però entén que aquest supòsit no és cap dels previstos a la 
instrucció.  
 
La legislació autonòmica aplicable només preveu l’absència del lloc de treball per 
acompanyar un fill o persona dependent a la consulta mèdica del sistema sanitari públic 
o assimilat. Paradoxalment, no preveu aquest permís quan és el mateix funcionari qui ha 
de ser visitat.  
 
El TSJ argumenta que no és la norma de rang inferior la que ha de resoldre els 
problemes de redacció d’una norma de rang superior, perquè amb això s’estaria 
modificant el seu contingut. La instrucció estableix una regulació que no conté el dret 
autonòmic, motiu pel qual no l’integra ni interpreta sinó que el modifica, infringint així el 
principi de jerarquia normativa. 
 
El TSJ argüeix que quan el funcionari ha d’acudir al metge per motiu de la pròpia salut no 
s’ha d’aplicar el permís previst per acompanyar-hi a un tercer, sinó que l’absència del 
lloc de treball s’ha de remetre al règim establert per l’absència en cas de 
malaltia. Per tant, no es pot requerir a un funcionari que recuperi les hores no 
treballades per haver assistit a una consulta mèdica, ja sigui en centre públic o 
privat, atès que el tractament de la salut dels funcionaris no pot estar vinculat 
necessàriament al sistema sanitari públic. 
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