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Secció sindical d’Ensenyament 
 

 

 

ATRI – GESTIÓ DE PERMISOS ALS CENTRES EDUCATIUS 
 Hi ha permisos que no es poden denegar. Només cal  

comunicar-los mitjançant ATRI 
 

 

 
En els darrers mesos, el personal de centres educatius s´incorpora a l’ATRI a l´hora de 
tramitar el permisos. Aquesta incorporació, que s´ha realitzat amb diferents ritmes 
segons el territori, hauria de garantir un criteri més homogeni a l´hora de tramitar les 
peticions del personal. 
 
 

El tema dels permisos i llicències del PAS en els 

centres educatius ha estat tradicionalment un 

dels motius sobre els quals arriben més 

consultes a CATAC-IAC: el fet de desatendre 

temporalment les secretaries o la consergeria 

dels centres ha estat motiu de denegació de 

permisos per part de les direccions sense que, en 

moltes ocasions, aquestes denegacions tinguin 

una justificació legal correcta. En els darrers 

temps, quan les plantilles han patit una reducció 

important, aquesta qüestió s´ha fet més flagrant. 

 

Així, el sistema tradicional utilitzat als centres, 

implicava la sol·licitud a la direcció d´un permís 

que, en moltes ocasions, era denegat 

verbalment, la qual cosa no es reflectia a cap 

document. L´opció de demanar per escrit un 

permís i demanar que constés la denegació i els 

motius al·legats  no tenia massa acceptació entre 

el personal, fins i tot en casos els que els 

permisos es denegaven de manera incorrecta. A 

ningú no li agraden els enfrontaments amb 

l´equip directiu amb el que ha de continuar 

treballant... 

 

Al costat de les direccions respectuoses amb la 

normativa i flexibles a les necessitats del PAS, hi 

ha hagut sempre direccions insensibles o poc 

rigoroses que han aplicat criteris incorrectes en 

la denegació del permisos, establint diferències 

tanmateix entre el criteri que s´utilitza amb el  

PAS i el que s´utilitza amb el personal docent o 

laboral que treballa dins l´aula. 

 

No discutirem ara la potestat de les direccions 

d´organitzar els mitjans al seu abast de la millor 

manera per tal de garantir una adequada 

prestació del servei que els correspon. Esperem 

que ningú discuteixi, tampoc, l´exercici de 

responsabilitat que fa diàriament el PAS per 

atendre les seves obligacions en unes condicions 

cada cop més desfavorables i el fet que tenen en 

compte les necessitats del centre en el moment 

de demanar un permís sobre el qual puguin triar 

el millor moment. 

 

Fora d´això, el que és absolutament indiscutible 

és que els permisos s´han de regir per les normes 

existents... i si no està establert de manera 
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expressa que un determinat permís està subjecte 

a necessitats del servei, és que no ho està i, en 

conseqüència, no es pot denegar. 

 
Que són les necessitats del servei, quan sigui 
possible al·legar-les? Són les circumstàncies que 

de manera objectiva fan inviable la concessió 

d´un permís, perquè concedir-ho alteraria o 

impediria la prestació d´un servei al qual es resta 

obligat. Aquests motius cal que siguin 

especificats i concretats, no hi ha prou amb 

denegar un permís sota el motiu genèric “per 

necessitats del servei”. 

 

Quin és el procés que se segueix a l’ATRI? El 

treballador o treballadora demana un permís i el 

deixa a punt per validar. El validador accepta el 

permís o el refusa. Si el refusa, ho ha de 

justificar. 

 

�   Feu les consultes prèvies que considereu 

adients. Ens podeu escriure a la nostra adreça 

electrònica: educaciócatac@gmail.com 

 

� Si hi teniu dret, no deixeu de demanar el 

permís malgrat us sigui denegat verbalment. 

 

� Espereu resposta. Si és denegatòria, 

consulteu-nos. 

 

� No aporteu més documentació de la que 

es requereix estrictament per a la justificació del 

permís. 

 

� Recordeu que al·legar motius de salut no 

implica especificar la patologia que hi concorre. 

 

� Si considereu que heu d’al·legar motius 

complementaris, presenteu paral·lelament la 

sol·licitud per escrit. 

 

La tramitació general dels permisos en el portal 

ATRI permetrà fer un seguiment sobre els criteris 

que s´utilitzen als centres educatius per a la 

denegació d’aquests i clarificarà el seu literal. Si 

el permís està a l’ATRI és que existeix i , en 

conseqüència, es pot demanar si s´acompleixen 

els requisits. 

 

 
 

 

 

Contacte: 
educaciocatac@catac.cat 

 
Web: 

www.catac.info 
 
 

Cal distingir entre els permisos 

subjectes a necessitats  

del servei i els que només  

cal comunicar a la direcció  

del centre. 

Hi ha permisos que no es poden 

Us recomanem que tingueu a mà la nostra guia de llicències i permisos... en cada cas 

teniu la referència reglamentària i l’especificació sobre la subjecció o no a necessitats 

del servei.  Us l´adjuntem a aquest CATACCRAC. 


