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1. Qüestió plantejada

Mitjançant un ofici de data 24 de setembre de 2012, 
registrat d’entrada el 27 del mateix mes, l’Alcaldia de 
l’Ajuntament de ........................ sol·licita l’emissió 
d’un informe jurídic relatiu als permisos que pot obte-
nir l’alcaldessa com a funcionària del Govern d’Aragó, 
per absentar-se durant l’horari laboral per al compli-
ment dels deures i funcions propis del càrrec.

2. Antecedents

De la documentació tramesa es poden extreure les se-
güents circumstàncies fàctiques de rellevància per a 
l’emissió d’aquest dictamen:

S’acompanya a la sol·licitud la còpia d’un escrit sig-
nat pel director provincial del Departament de 
...................., de data 8 de maig de 2012, pel qual es 
denega una sol·licitud de permís per al desenvolupa-
ment de les funcions pròpies del càrrec d’alcaldessa a 
les oficines municipals el dia 3 de maig de 2012.

3. Fonaments de dret

Primer.- S’emet aquest dictamen en virtut del que dispo-
sen els articles 84 de l’Estatut d’autonomia d’Aragó, 
36.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local, i 68.a) de la Llei 7/1999, de 9 d’abril, 
d’Administració local d’Aragó, que estableixen que és 
competència de les diputacions provincials l’assistència i 
la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, 
especialment als de menys capacitat econòmica i de ges-
tió, i de conformitat amb el que disposa el Reglament 

provincial del Servei d’Assistència Jurídica, Economicofi-
nancera i Tècnica de la Diputació Provincial d’Osca, publi-
cat al BOP núm. 236, de 14 d’octubre de 1994.

Segon.- Legislació aplicable i estructura de 
l’informe.

– Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local (LRBRL).

– Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de 
l’empleat públic (EBEP).

– Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú (LRJPAC).

– Ordre de 6 de setembre de 2006, del Departa-
ment d’Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es 
publica l’Acord del Govern d’Aragó de 5 de setembre 
de 2006, pel qual s’atorga l’aprovació expressa i for-
mal, ratificant-lo, a l’Acord assolit a la Mesa Sectorial 
d’Administració General sobre condicions de treball 
del personal funcionari que presta els serveis en l’àmbit 
sectorial de l’Administració General de l’Administració 
de la Comunitat Autònoma d’Aragó.

– Reial Decret 1777/1994, de 5 d’agost, d’adequació 
de les normes reguladores dels procediments de gestió 
de personal a la Llei 30/1992.

Atès que la sol·licitud plantejada es refereix no a la 
denegació concreta –que entenem que s’hi acompa-
nya a títol d’exemple–, sinó a la fixació dels drets i de 
les obligacions que corresponen als càrrecs electius lo-
cals que, sense dedicació parcial, reuneixen la condició 
de funcionari en actiu d’una altra administració, amb 
vista al seu dret a permisos retribuïts en horari laboral 
per a l’exercici del seu càrrec representatiu, aquest in-
forme adopta l’estructura següent:

– Permisos dels funcionaris públics per a l’exercici 
d’un càrrec electiu local.
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– Del contingut, l’extensió i la forma de justificació 
dels supòsits de permís.

– Dels requisits formals per a la desestimació, si 
s’escau, de les sol·licituds.

Prèviament a això, i sense perjudici de la considera-
ció que ens mereixi la diferència de tracte entre els em-
pleats públics, funcionaris i laborals, i fins i tot entre 
aquests i els empleats privats, cal precisar que no és 
aplicable als funcionaris la norma que conté l’article 
37.3.d) de l’Estatut dels treballadors (en endavant, ET) 
en relació amb el permís per deure inexcusable, i refe-
rida a la possibilitat que el treballador passi a 
l’excedència forçosa: “Si el compliment del deure es-
mentat implica la impos sibilitat de prestar el treball de-
gut en més del vint per cent de les hores laborables en 
un període de tres mesos, l’em presa pot passar el tre-
ballador afectat a la situació d’exce dència que regula 
l’apartat 1 de l’article quaranta-sis d’aquesta Llei.”

No hi ha en el cas dels funcionaris públics cap nor-
ma semblant a la de l’ET, que limita la càrrega horària 
en còmput trimestral que pot dedicar-se al compliment 
durant la jornada laboral d’un deure inexcusable de 
caràcter públic. En ambdós casos d’empleats públics, 
funcionaris i laborals, el permís ho serà pel temps im-
prescindible, però la possibilitat d’excedència forçosa 
pel fet de superar el vint per cent de les hores labora-
bles ho serà tan sols en el cas del personal laboral. No 
podem, segons el nostre parer, suplir el silenci de la llei 
amb una interpretació analògica.

Tercer.- Dels permisos dels funcionaris públics per a 
l’exercici del càrrec electiu local.

La regulació específica dels permisos concedits per 
l’Administració ocupadora a un funcionari públic, en 
relació amb l’exercici per part d’aquest d’un càrrec 
electiu d’una corporació local, l’explicita l’article 75.6 
LRBRL, per remissió a la regulació dels permisos que 
conté la legislació bàsica d’ocupació pública, integrant 
i concretant el supòsit genèric establert en aquesta úl-
tima. Diu l’article esmentat:

“6. A efectos de lo dispuesto en el artículo 37.3.d) 
del Estatuto de los Trabajadores y en el artículo 30.2 de 
la Ley 30/1984, se entiende por tiempo indispensable 
para el desempeño del cargo electivo de una corpora-
ción local, el necesario para la asistencia a las sesiones 
del pleno de la corporación o de las comisiones y aten-
ción a las delegaciones de que forme parte o que des-
empeñe el interesado.”

Al seu torn, l’article 30.2 de l’esmentada Llei 
30/1984 deia: “2. Podrán concederse permisos por el 
tiempo indispensable para el cumplimiento de un de-

ber inexcusable de carácter público o personal y por 
deberes derivados de la conciliación de la vida familiar 
y laboral.”

Avui la norma bàsica a la qual hem d’entendre refe-
rida la remissió de l’article 75 LRBRL és l’article 48.j) de 
l’Estatut bàsic de l’empleat públic, que, després de la 
reforma pel Reial decret llei 20/2012 –l’objectiu de la 
qual en aquest camp sembla ser l’homogeneïtzació dels 
permisos a totes les administracions públiques–, reitera 
la regulació anterior: “Los funcionarios públicos tendrán 
los siguientes permisos: [...] j) Por tiempo indispensable 
para el cumplimiento de un deber inexcusable de carác-
ter público o personal y por deberes relacionados con la 
conciliación de la vida familiar y laboral”.

Així mateix, l’article 6.2.j) de l’Ordre de 6 de setem-
bre de 2006 del Departament d’Economia, Hisenda i 
Ocupació del Govern d’Aragó, estableix, entre els per-
misos i les llicències a què té dret el funcionari, el que 
es pot concedir “Por el tiempo indispensable para el 
cumplimiento de un deber inexcusable de carácter pú-
blico y personal. Incluye, entre otros supuestos la asis-
tencia a juicio, como testigo, perito o jurado y el dere-
cho de sufragio como elector, presidente, o vocal de 
las Mesas Electorales, interventor o apoderado”.

L’article 30.2 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de 
mesures per a la reforma de la funció pública, va esta-
blir que es podrien concedir permisos pel temps indis-
pensable per al compliment d’un deure inexcusable 
públic o personal. En el seu desplegament, la Resolució 
de 14 de desembre de 1992 de la Secretaria d’Estat de 
les Administracions Públiques va disposar la publicació 
del Manual de procediments de gestió de recursos hu-
mans, en matèria de vacances, permisos, llicències i 
comissions de serveis i reintegraments en el servei actiu 
(BOE núm. 16, de 19 de gener de 1993), el qual, si bé 
circumscriu el seu àmbit d’aplicació al personal al servei 
de l’Administració General de l’Estat, resulta una re-
ferència per a la interpretació de la normativa autonò-
mica, deutora de la legislació estatal en aquest aspecte 
concret. La Resolució defineix el deure inexcusable 
com “la obligación que incumbe a una persona cuyo 
incumplimiento le genera una responsabilidad de ín-
dole civil, penal o administrativa”.

Aquest mateix concepte ha estat emprat pels tribu-
nals (STSJ de Castella-la Manxa de 18 de gener de 
2005; sentència núm. 363/2002, del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 1 de Saragossa), i per abundants 
pactes i convenis reguladors de les condicions de tre-
ball del personal funcionari i laboral, si bé s’han incor-
porat altres supòsits el compliment dels quals justifica 
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la concessió del referit permís funcionarial –per exem-
ple, la participació a campanyes electorals–.

El concepte de deure inexcusable és, al cap i a la fi, 
un concepte jurídic indeterminat que es concretarà en 
cada cas, llevat que la mateixa norma especial el defi-
neixi, com fa precisament, als nostres efectes, l’article 
75.6 LRBRL.

Si observem la dicció de la norma local (“... se en-
tiende por tiempo indispensable para el desempeño 
del cargo electivo de una corporación local ...”), i la 
comparem amb la funcionarial a què s’ha remès (permi-
sos “... Por tiempo indispensable para el cumplimien- 
to de un deber inexcusable de carácter público...“),  
el que se’ns està dient és que l’exercici d’un càrrec 
electiu local és, en si i per si mateix, un deure inexcusa-
ble de caràcter públic, el que d’altra banda és conse-
qüència de la configuració del dret a la participació 
política i el mandat representatiu com un dret fona-
mental que recull l’article 23 CE.

Aquesta condició o circumstància de deure públic 
dóna origen, si el funcionari està en la situació de servei 
actiu, al seu dret de permís pel temps indispensable per 
al seu exercici o acompliment, en quedar concretat així 
en el transcrit article 75.6 LRBRL (“la asistencia a las 
sesiones del pleno de la corporación o de las comisio-
nes y atención a las delegaciones de que forme parte o 
que desempeñe”). El permís pel temps imprescindible 
per atendre el seu “deure inexcusable/exercici del càr-
rec” ja no s’ha de vincular, en el cas dels electes locals, 
a una possible responsabilitat d’índole legal per desisti-
ment de funcions (de fet, l’incompliment dels deures 
d’assistència a plens no genera, normalment, responsa-
bilitat), sinó al mandat legal exprés i en els seus justos 
termes. El temps indispensable per exercir de regidor –i 
que ha de ser concedit per l’Administració ocupadora– 
se cenyirà, per fi, als dos casos que descriu l’article 75.6 
LRBRL, que, segons sembla, ha identificat el legislador 
amb el nucli essencial del mandat representatiu (el mí-
nim imprescindible perquè un regidor sigui tal):

a) assistència a les sessions del ple i comissions;
b) atenció a les delegacions de què formi part o que 

exerceixi l’interessat.
Fora dels mateixos, la resta de les activitats dels re-

gidors en l’exercici del seu càrrec s’hauran de fer en 
moments aliens al seu horari de treball, sense perjudici 
que, com veurem i segons el nostre parer, concorrin en 
la figura de l’alcalde elements diferenciadors precisa-
ment per la seva condició d’òrgan al qual les lleis atri-
bueixen un conjunt de competències i obligacions de 
gran extensió i intensitat.

Tot això configura en la pràctica un marc tendent 
–en paraules de la STSJ de Madrid de 22 de setembre 
de 2009 (rec. 1513/2007)– a “la necesaria compatibili-
zación de las obligaciones del cargo de concejal con las 
obligaciones propias del funcionario, entre las que se 
encuentra como primordial, la asistencia al puesto de 
trabajo y el cumplimiento del horario establecido, dado 
que si el cumplimiento de las obligaciones dimanantes 
de ambos cargos fueran totalmente incompatibles, el 
recurrente debería optar por el desempeño de uno u 
otro, sin posibilidad de simultanearlo”.

Quart.- Del contingut i l’extensió dels dos supòsits 
previstos a la LRBRL.

S’ha de partir com a principi inspirador de la cons-
tatació del deure de l’empleat de prestar adequada-
ment el servei públic, amb compliment de l’horari (ar-
ticle 54.2 EBEP), del que neix l’element restrictiu que 
comporta l’adjectiu “indispensable” que acompanya 
el temps de permís concedit per exercir el càrrec públic 
d’alcalde o regidor.

També s’ha de prendre en consideració, ja que és la 
plasmació de principis generals del nostre ordenament 
jurídic, la regulació de les “qüestions generals” que re-
cull l’article 6.1.a) del Pacte de funcionaris del Govern 
d’Aragó, on “ambas partes se comprometen a una uti-
lización no abusiva de los permisos e igualmente a no 
obstaculizar su disfrute, garantizándose y concedién-
dose en los casos que necesiten justificación solo los 
estrictamente necesarios”; alhora que, en els paràgrafs 
b) i c) de les mateixes, s’hi detallen –com veurem in-
completament– el procediment de sol·licitud i conces-
sió, i les conseqüències econòmiques de l’absència in-
justificada al treball, sense perjudici de les possibles 
conseqüències disciplinàries.

A continuació, i de manera separada, analitzarem 
els dos supòsits que preveu la LRBRL.

I. En tot cas, l’assistència al ple i a les comissions 
informatives o especials no ofereix moltes complica-
cions, partint del fet que el tenor literal de la norma és 
clar –in claris non fit interpretatio–. S’ha de concedir el 
permís en aquests supòsits i el seu exercici horari haurà 
de ser comprensiu del temps de trasllat i reingrés al lloc 
de treball. A més, en aquests supòsits, la seva justifica-
ció es pot realitzar amb facilitat, per mitjà de la corres-
ponent certificació del secretari de l’òrgan col·legiat.

Davant una possible al·legació en el sentit que 
l’alcalde pot determinar per si mateix, per mitjà de la 
seva convocatòria, l’horari dels plens i de les comis-
sions, i, en conseqüència, aquests es poden celebrar en 
horaris no coincidents amb l’horari de treball, raó que 
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es podria esgrimir per no concedir obligatòriament el 
permís, la veritat és que l’article 75.5 LRBRL no formu-
la cap limitació en el cas de permís per assistència a 
plens i comissions que permeti modular-los, i, fins i tot, 
que, dins dels mínims que estableix l’article 46 de la 
mateixa norma, la competència per a la fixació de la 
periodicitat, i, a la pràctica, l’horari de les sessions or-
dinàries, és del ple municipal. En els extraordinaris, im-
plícitament, l’alcalde també es veu mediatitzat en la 
fixació dels horaris per les possibilitats de la resta de 
regidors.

II. Respecte a l’”atención a las delegaciones de que 
forme parte o que desempeñe el interesado”, dues 
són les dificultats detectades per a la interpretació i 
concreció adequades: què suposa el concepte 
d’”atenció”, i en quina situació queda l’alcalde, que 
normalment no rep delegacions (les pot rebre del ple), 
sinó que les concedeix, des de l’atribució de compe-
tències pròpies que la normativa li confereix.

a) Començant per l’última, una interpretació literal 
de la norma podria comportar la conclusió paradoxal 
que, en aquesta matèria, tingués menys permisos labo-
rals per exercir el seu càrrec l’alcalde que un regidor. 
També seria estrany, en aquesta interpretació literal, 
que l’alcalde pogués obtenir un permís per atendre una 
delegació del ple en la seva persona, i no el pogués 
obtenir per exercir les seves pròpies competències.

Segons el nostre parer, aquesta interpretació literal, 
que no distingeix entre alcalde i regidor a aquests efec-
tes, no es pot sostenir. Una interpretació restrictiva del 
que disposa l’article 75.6 LRBRL, en el sentit que els 
alcaldes només podrien obtenir permisos per a 
l’assistència a sessions del ple, comissions i delegacions 
que exercissin o de les que formessin part, comportaria 
una important limitació a l’exercici del càrrec, tenint en 
compte que les funcions essencials dels alcaldes no 
s’enquadren només en les esmentades assistències a 
aquests òrgans col·legiats. En aquest cas concret 
s’estaria afectant el citat article 23.1 de la Constitució, 
en la interpretació sostinguda pel Tribunal Constitucio-
nal segons la qual el dret de participació comprèn, a 
més de l’accés als càrrecs públics, el manteniment del 
mateix sense pertorbacions.

Per això la interpretació del precepte ha de ser fina-
lista –article 3.1 del Codi civil–, en el sentit de permetre 
amb els permisos la realització de càrrecs públics per 
als quals s’ha estat designat en un procés electoral.

Segons la nostra opinió, l’alcalde té dret al permís 
no només per a l’assistència a plens i comissions, sinó 
per a l’atenció a l’exercici de les seves potestats i com-

petències, les que pot delegar i les indelegables (entre 
moltes activitats, ens hi podem imaginar la signatura 
de decrets, contractes, préstecs, convenis, la represen-
tació de l’Ajuntament, l’assistència a l’aixecament 
d’actes d’expropiació, reunions, despatx amb funcio-
naris...). Ara bé, això amb la doble limitació que el per-
mís s’ha de referir a actes concrets –al que em refereixo 
més endavant–, i sense que el dret sigui exercit d’una 
manera abusiva. Una altra cosa seria contrària als prin-
cipis de bona fe, lleialtat, i a l’estricta necessitat que 
recull l’article 6.1 de l’Ordre de 6 de setembre de 2006.

b) Sobre el contingut de la fórmula d’”assistència a la 
delegació”, s’ha d’incidir en la dificultat o impossibilitat 
d’establir-lo apriorísticament. Sent aquest causa legítima 
de concessió del permís per determinació legal, s’haurà 
d’analitzar cas per cas atenent variables de contingut tan 
divers com les possibilitats de realitzar-se fora de l’horari 
de treball, la grandària del municipi, les circumstàncies 
personals dels corporatius, la complexitat de la seva or-
ganització administrativa (cal pensar en el limitat horari 
de despatx a una agrupació secretarial on es comparteix 
el personal amb altres municipis), entre d’altres.

L’atenció a la delegació o, en el cas de l’alcalde, 
l’atenció a la seva competència, s’ha de posar en rela-
ció amb el concepte mateix de permís, que, com indica 
el fonament tercer de la sentència del TSJ de la Comu-
nitat Valenciana núm. 1337/2000, de 27 de desembre, 
es refereix a actes concrets: “Pero cuando se habla de 
permisos se está haciendo referencia a actos concre-
tos, aunque sean reiterados, como lo pueden ser los 
plenos municipales, y no a un permiso periódico y sis-
temático. El permiso lo es para el cumplimiento de una 
obligación con contenido concreto, la asistencia a un 
pleno, a una comisión o a un acto concreto con conte-
nido determinado derivado de la delegación de que 
forme parte o desempeñe el interesado. Un pleno, o 
una comisión se convocan para debatir, y en su caso 
acordar, sobre determinados temas que componen el 
orden del día, y del ejercicio de una delegación se pue-
den derivar igualmente determinadas reuniones con-
cretas con orden del día, o la firma de determinados 
documentos. Es decir, no se convoca un pleno si no 
hay temas que tratar”.

Un permís per a una atenció genèrica i periòdica no 
és tal, sinó que correspondria en realitat a una dedica-
ció parcial a l’Ajuntament, la qual cosa, d’acord amb 
l’article 75.2 LRBRL, hauria de comportar que fos retri-
buïda per aquest i realitzada fora de l’horari a 
l’Administració ocupadora. El fet que a la pràctica no 
sigui retribuïda, no autoritza a transformar aquesta de-
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dicació parcial en un permís retribuït a càrrec de 
l’Administració on el càrrec electiu presta els serveis. 
Com indica la sentència esmentada, “[...] así se podría 
dar el caso de que un concejal con dedicación exclusi-
va, y que por tanto no prestase servicio como funcio-
nario, en este caso de la Generalidad, bastaría con que 
la corporación local no acordase retribución alguna 
para que la Generalidad debiese abonar sus retribucio-
nes por un trabajo que no desempeña, lo que vendría 
a constituir un fraude de Ley, pues de esa forma la 
corporación, con su solo acuerdo y decisión, evitaría la 
aplicación de los artículos 74.1 y 75.1 de la Ley 
7/1985”.

En altres paraules, un permís per a l’atenció genè-
rica d’una delegació, no lligat a un acte o uns actes 
concrets, excedeix el nucli essencial del mandat repre-
sentatiu que pretén protegir la norma local sobre el 
deure públic essencial, i, en conclusió, no està empa-
rat per aquesta. D’aquí que segons el nostre parer no 
sigui exigible per l’alcalde la concessió d’un permís 
per a activitats genèriques com, per exemple, “aten-
ció als veïns” o “organització de festes”, o establert 
prèviament de manera regular o periòdica. 
L’Administració, per contra, sí que pot exigir que es 
concreti l’activitat a realitzar, i el marc horari a què se 
cenyeix. Però això no vol dir que la concreció 
d’aquestes activitats, amb la limitació que la fixació 
de l’horari no depengui exclusivament de la voluntat 
de l’alcalde, no pugui demostrar que es tracta d’actes 
concrets en l’exercici de les seves competències, i 
que, realitzats pel temps indispensable, han ocupat 
aquesta jornada completa. A la fi, es tractarà d’una 
qüestió de justificació en els termes exposats en 
aquest informe. La justificació es podrà realitzar mit-
jançant certificats del secretari o l’aportació de docu-
ments, declaracions.

En definitiva, davant el desacord entre les parts, es 
tracta d’una qüestió, tant en via administrativa de re-
curs com en via jurisdiccional, de prova, la qual, apor-
tada per qualsevol mitjà vàlid en dret, l’Administració 
valorarà, i, un cop resolta la concessió en temps i for-
ma, si s’escau, un jutge revisarà. Així ho fa la sentència 
del TSJ d’Extremadura de 29 de setembre de 1999 (rec. 
1897/1996), on, davant les absències freqüents d’una 
professora per a l’exercici del seu càrrec de regidora i la 
corresponent deducció d’havers per la Direcció Provin-
cial, considera que s’ha provat per aquella que les se-
ves absències ho van ser per al temps indispensable i 
en compliment d’un deure públic, pel que anul·la 
aquesta deducció.

Ara bé, segons el nostre parer, tot això no impedeix 
que entre l’Administració on presta serveis l’empleat 
públic i el càrrec electiu s’arribi a acords o compromi-
sos per les dues parts, a fi que aquest pugui exercir les 
seves funcions amb la menor incidència en la prestació 
de funcions del seu lloc de treball.

És a dir, apriorísticament, no existeix ni el dret de 
l’ocupador a concretar l’horari en què el funcionari ha 
d’exercir les seves funcions com a càrrec públic, ni el 
dret del funcionari a què s’assenyalin períodes fixos i 
de contingut genèric. Però, no obstant això, atenent al 
principi de millor funcionament i organització del ser-
vei, entenem que res no impediria un pacte o regula-
ció, sempre igualitari, en què es concretés aquesta cri-
da a la bona fe de les parts, que realitza el Pacte de 
funcionaris del Govern d’Aragó. Aquesta concreció es 
podria basar en el compromís del càrrec electe 
d’adequar, en la mesura de les seves possibilitats, 
l’exercici dels seus deures a un horari raonable, prees-
tablert i periòdic, i el de l’Administració de concedir, 
llevat d’una necessitat extraordinària del servei, el per-
mís per a l’atenció a les delegacions, en el cas dels re-
gidors, o l’exercici de les seves competències, en el cas 
de l’alcalde.

Cinquè.- Dels requisits formals per a la desestimació, 
si s’escau, de les sol·licituds. 

La regulació procedimental de la sol·licitud de permi-
sos de la funcionària de la Diputació General d’Aragó 
.................., sol·licitats en la seva condició d’alcaldessa de 
l’Ajuntament de ..................., a l’empara de l’article 75.6 
LRBRL, la fixa l’article 6.1.b) de l’Ordre de 6 de setembre 
de 2006. Aquest article diu (la negreta és nostra):

“La concesión de los permisos contemplados en 
este punto requerirá que el funcionario lo comunique 
previamente a la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, justificándolo debidamente, 
salvo que en este Acuerdo se exprese otra cosa. Igual-
mente se justificará su denegación.”

En relació amb la tramitació procedimental de 
l’expedient, sorprèn que la contestació amb la denega-
ció dels permisos es produeixi un cop sobrepassada la 
data per a la qual se sol·licitaven els mateixos. Amb 
independència que l’article citat es refereix a la comu-
nicació prèvia però no a la contestació prèvia, entenem 
que aquest fet situa el funcionari en una posició 
d’indefensió totalment contrària al principi de bona fe 
implícit en l’article 6.1.a) de l’Ordre de 6 de setembre 
de 2006.

Però és que, més enllà d’això, la inexistència de re-
gulació autonòmica sobre el termini que té 
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l’Administració per contestar i el sentit del silenci en 
aquest procediment podrien fer aplicable, sia directa-
ment, sia en virtut del principi general de supletorietat 
de la legislació estatal, el Reial decret 1777/1994, de 5 
d’agost, d’adequació de les normes reguladores dels 
procediments de gestió de personal a la Llei 30/1992. 
La sentència del Tribunal Suprem de 26 de juny de 
2000 (RJ 2000 7709), en el fonament de dret cinquè, 
considera que, en defecte de normativa pròpia, és apli-
cable aquesta norma reglamentària als procediments 
administratius en matèria de gestió de personal au-
tonòmic. En qualsevol cas, la manca d’una norma au-
tonòmica expressa no pot donar cobertura a una admi-
nistració per dilatar les seves decisions i incomplir 
l’obligació de dictar resolució expressa en temps sufi-
cient, de manera que el funcionari tingui la seguretat 
jurídica que el dia de permís que gaudeix ho és en 
l’exercici d’un dret de què disposa i no amb càrrec als 
seus assumptes propis, per exemple.

El Reial decret esmentat, en referir-se als supòsits 
d’eficàcia estimatòria pel transcurs del termini de silen-
ci, estableix que el termini perquè es produeixi silenci 
positiu de les sol·licituds formulades per obtenir permi-
sos per al compliment d’un deure inexcusable de 
caràcter públic o personal, és de tres dies. Si no s’ha 
notificat durant aquests tres dies, en aplicació del que 
disposa sobre el silenci positiu la legislació bàsica (43.4 
LRJPAC) el sol·licitant ja hauria obtingut el permís, i la 
contestació expressa només podria ser estimatòria de 
la sol·licitud. Així ho confirma, per a un supòsit sobre 
aquest tipus de permís, la STSJ de Galícia de 13 
d’octubre de 2010 (núm. recurs 263/2007), que estima 
el recurs d’un funcionari davant una denegació extem-
porània en els termes següents:

“La pretensión del actor tiene su apoyo en una nor-
ma jurídica, cual es el artículo 30.2 de la Ley 30/84, por 
lo que, de entender la Administración que el supuesto 
de hecho que aquel invocaba para pretender disfrutar 
de un permiso para el cumplimiento de un deber inex-
cusable de carácter personal, no encajaba en la indica-
da norma, así tendría que haberlo manifestado expre-
samente a través de una resolución denegatoria que 
tenía que haber dictado dentro del plazo previsto en el 
Real Decreto 1777/1994, y no a través de una decisión 
denegatoria extemporánea que contraviene lo dis-
puesto en el artículo 43.4 a) de la Ley 30/92, según el 
cual ‘En los casos por estimación por silencio adminis-
trativo, la resolución expresa posterior a la producción 
del acto solo podrá dictarse de ser confirmatoria del 
mismo’.” 

D’altra banda, i a la vista de la concreta comunica-
ció denegatòria aportada junt amb la sol·licitud 
d’informe, hem de precisar que la mateixa incompleix 
les previsions de l’article 58.1 LRJPAC en relació amb 
les indicacions que ha de contenir una notificació, per 
la qual cosa serà aplicable l’apartat 3 d’aquest mateix 
article 58, en el sentit que només tindrà efecte a partir 
de la data en què l’interessat realitzi actuacions que 
suposin el coneixement del contingut i l’abast de la 
resolució, o interposi qualsevol recurs.

4. Conclusions

Segons l’opinió del lletrat que subscriu, i d’acord amb 
els fonaments de dret continguts en aquest dictamen, 
sobre les qüestions requerides es poden formular les 
conclusions següents:

1a.- D’acord amb la interpretació finalista de 
l’article 75.5 LRBRL, s’ha d’entendre que el permís dels 
funcionaris per al compliment d’un deure inexcusable 
comprèn, en el cas dels alcaldes, el necessari per exer-
cir les competències pròpies de l’alcaldia, sense neces-
sitat que hi hagi una delegació expressa i prèvia.

2a.- Els permisos que pot obtenir la funcionària del 
Govern d’Aragó en la seva qualitat d’alcaldessa són els 
necessaris per a l’assistència a plens, comissions, i 
l’exercici de les competències pròpies del seu càrrec 
d’alcaldessa que no es puguin exercir fora del seu ho-
rari de treball; en aquest últim cas, l’Administració ocu-
padora pot exigir que s’explicitin i justifiquin els actes 
concrets d’exercici.

3a.- Cal incidir en la dificultat o impossibilitat 
d’establir apriorísticament, i amb caràcter general, els 
límits precisos d’un permís per exercir funcions un al-
calde, ja que això dependrà de moltes variables. Es 
tractarà en cada cas d’una qüestió de valoració prèvia, 
i comprovació o prova posterior, en els termes i amb les 
consideracions practicades en aquest informe.

4a.- Pel que fa a l’actual regulació procedimental 
del permís, s’entén aplicable el Reial decret 1777/1994, 
de 5 d’agost, d’adequació de les normes reguladores 
dels procediments de gestió de personal a la Llei 
30/1992, que estableix un termini de resposta de tres 
dies i que el sentit del silenci és positiu.

Aquest és el meu parer, que sotmeto a qualsevol 
altre criteri millor fundat en dret.

No obstant això, la corporació de la seva Presidèn-
cia resoldrà el que consideri més convenient. ■

Osca, 5 d’octubre de 2012
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