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PERMÍS PER ASSISTIR AL METGE AMB ELS 
TEUS FILLS. LA JUSTÍCIA ENS AVALA 

 Encara que el teu conveni no ho digui, la justícia ho 
reconeix: 

 La sentència del Juzgado de lo Social de Vigo 

d’11 d’octubre de 2007, declara “como un 

deber inexcusable de caràcter público y 

personal acompañar a los hijos 

dependientes al médico”. 

 Aquest criteri del Social nº1 de Vigo ha estat 

posteriorment ratificat per la Sala de lo Social 

del Tribunal Superior de Justicia de Galicia el 

setembre de 2011,  considerant que “para 

los progenitores llevar a sus hijos al médico 

es un deber inexcusable de carácter público 

y personal y, en consecuencia, un permiso de 

carácter retribuido”. 

Què és un deure inexcusable?  

La jurisprudència el defineix com “aquell 

l’incompliment del qual pogués comportar algun 

tipus de sanció administrativa, civil o penal.” 

L’Estatut del Treballadors reconeix, a l’article 

37.3.d) un “Permís pel temps indispensable  per al 

compliment d’un deure inexcusable de caràcter 

públic i personal”. 

Alguns deures inexcusables de caràcter públic i 

personal: 

 Compareixença davant citacions judicials. 

 Assistència a Meses Electorals. 

 Assistència com a membre d’un jurat. 

 

 

 

 

 Citacions davant òrgans de l’Administració 

(Inspecció d’Hisenda, Inspecció de Treball i 

Seguretat Social, Inspeccions Mèdiques dels 

Serveis Públics de Salud, etc).. 

 Que el treballador/a acudeixi a consulta 

mèdica o que el treballador acompanyi a un 

menor d’edat al metge. 

Obligacions dels pares/mares: 

La paternitat i la filiació estan regulades pels 

articles 108 i següents del Codi Civil. En ells la 

paternitat es configura com un deure que pot 

néixer per naturalesa o adopció, que comparteix 

una sèrie d’obligacions i que poden donar lloc a 

haver de donar explicacions davant el ministeri 

fiscal o l’autoritat judicial (amb les subsegüents 

conseqüències, fins i tot penals, en cas 

d’incompliment: 

 “El pare i la mare, encara que no tinguin la 

pàtria potestat estan obligats a vetllar pels 

fills menors i a prestar-los aliments” article 

110 codi civil. 

 Respecte a “prestar-los aliments” el mateix 

Codi Civil diu “S’entén per aliments tot el 

que es indispensable pel seu sosteniment, 

habitació, vestit i assistència mèdica”. Art. 

142 

QUE NO T’ENREDIN, PROTEGIM ELS 

DRETS DELS NOSTRES FILLS I FILLES! 

 

 


