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Qüestió plantejada:
Conèixer si és possible concedir el permís de quinze dies de llicència per
matrimoni a les unions de fet inscrites en el Registre de la Comunitat
Autònoma
Consideracions jurídiques:
1. L’article 118.2.a) de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears disposa que: “En tot cas, donen dret a
llicència les situacions següents: a) el matrimoni.”
2. L’article 18.1 del Decret 47/1995, de 4 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament regulador de la concessió de vacances, permisos i llicències al
personal funcionari al servei de l’Administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears estableix que: “La llicència per matrimoni es podrà gaudir per un
període màxim de quinze dies naturals, anteriors o posteriors a la celebració d’aquest, a
elecció del funcionari”.
3. La disposició addicional primera de la Llei 18/2001, de 19 de desembre, de
parelles estables (BOIB núm. 156, de 29 de desembre de 2001) disposa que
“Els membres d’una parella estable que estiguin sotmesos al règim estatutari dels
funcionaris de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears o al règim
del personal laboral al servei d’aquesta, s’entendran equiparats, quant a drets i
obligacions, als cònjuges, dins el marc de l’esfera de competències autonòmica”.
4. La Comissió Superior de Personal, en el seu Dictamen de 3 de maig de 1995
no admet la concessió de llicència per matrimoni a les unions de fet en tant

que la causa del permís és la celebració de matrimoni regulada en el CC. El
contingut del dictamen estableix:
“El permís per matrimoni dels funcionaris públics està recollit en la Llei de Funcionaris Civils
de l’Estat de 1964, i té com a finalitat permetre a l’empleat absentar-se del lloc de feina
quan concorri la causa justificada prevista per la Llei.
La causa és la celebració del matrimoni, institució que produeix els efectes determinats en
el Codi Civil, que no generen les “unions de fet”, encara que les mateixes s’inscriguin en els
Registres creats per les Comunitat Autònomes o Ajuntaments.
En conseqüència, en el moment present, per al personal funcionari no és possible l’aplicació
analògica de les llicències per matrimoni a les unions de fet”.
5. El Dictamen de 13 d’octubre de 2005 de la Comissió Superior de Personal
disposa que no és possible una interpretació extensiva de la llicència de
matrimoni a les unions de fet, ja que la causa de la seva concessió, exclou prima
facie, la seva assimilació a altres figures desprovistes de les formalitat a què es
refereix el Títol IV del Llibre I del Codi Civil.
Conclusions:
No és possible concedir el permís de quinze dies de llicència per matrimoni a les
unions de fet inscrites en el Registre de la Comunitat Autònoma atès que la
disposició addicional primera de la Llei 18/2001, de 19 de desembre, només
equipara, als drets dels cònjuges, els drets i obligacions dels membres d’una
parella estable que estiguin sotmesos al règim estatutari dels funcionaris o al
règim del personal laboral, però això no implica l’equiparació de la inscripció de
les parelles de fet amb la celebració del matrimoni.

