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El Tribunal Suprem ha resolt que els permisos retribuïts es concedeixin pel seu gaudi en dies 
laborables, sense que es pugui establir com a data d’inici del permís o llicència els dies festius o 
corresponents a descans setmanal.   

La sentència, de gran transcendència doctrinal i que crea jurisprudència, rectifica el criteri de 
l’Audiència Nacional que prèviament havia fallat en sentit contrari quan va resoldre una demanda 
de conflicte col·lectiu davant de la patronal del Contact Center. Per contra, el Tribunal Suprem 
quan ha analitzat el recurs elevat contra resolució de l’Audiència Nacional estima que el dia inicial 
d’un permís retribuït sempre ha de coincidir amb un dia laborable, el primer que segueixi al festiu 
en el que es va produir el fet causant.   

És important recordar que aquesta sentència del Tribunal Suprem és d’obligat seguiment per part 
de la resta de tribunals de l’Estat, de tal forma que cap jutjat pugui dictar sentència en sentit 
diferent al d’aquesta resolució.  

En el cas de Banc Sabadell, des de Quadres GBS entenem que aquesta sentència obligarà a 
modificar alguns dels permisos retribuïts que tenim reconeguts mitjançant acord per adaptar-los 
al contingut de la mateixa.  

Tal i com és el cas, per exemple, dels quinze dies de permís en cas de matrimoni o formalització de 
la parella de fet. Segons l’acord vigent, ens corresponen “15 dies naturals ininterromputs que 
s’inicien el dia de la formalització”. No obstant, en vista de la sentència dictada pel Tribunal 
Suprem, haurem de contemplar que en cas de que la data de celebració del matrimoni o la parella, 
coincideixi amb un dia festiu, els 15 dies naturals hauran de començar a computar-se el primer dia 
laborable després d’aquesta data.   

 

COMPROMESOS AMB TU! 

www.cuadrosgrupobancosabadell.es  

El Tribunal Suprem resol que els 
permisos retribuïts per causa de 
naixement, matrimoni o defunció de 
familiars s’iniciaran el primer dia 
laborable després del fet causant en la 
demanda del sector del Contact Center.  

 


