Av. de Campanar, 32 –
46015 VALÈNCIA
DIRECCIÓ GENERAL DE
CENTRES I PERSONAL DOCENT

LLICÈNCIES RETRIBUÏDES DEL PERSONAL FUNCIONARI DOCENT DE
CENTRES PÚBLICS DE LA GENERALITAT VALENCIANA, PUNT V DE LA
CIRCULAR 1/2015, DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE CENTRES I
PERSONAL DOCENT.

V.- LLICÈNCIES RETRIBUÏDES

1. LLICÈNCIA PER A l'ASSISTÈNCIA A CONFERÈNCIES, SEMINARIS,
CONGRESSOS I JORNADES.
2. LLICÈNCIA PER ESTUDIS
1.- LLICÈNCIA PER A l'ASSISTÈNCIA A CONFERÈNCIES, SEMINARIS, CONGRESSOS
I JORNADES.
Article 17. Decret 7/2008. Llicència per a l'assistència a conferències, seminaris, congressos i
jornades
“L'Administració podrà concedir, amb un màxim de sis dies a l'any, llicència per a
l'assistència a conferències, seminaris, congressos, jornades o similars, organitzades per
institucions nacionals o internacionals, els continguts de les quals estiguen directament
relacionats amb l'activitat docent del peticionari, previ informe de la direcció del centre i
sempre que no ho impedisquen les necessitats del servei. El personal que gaudix d'aquesta
llicència percebrà la totalitat de les retribucions que li correspongueren.”
Fet causant
Realitzar activitats de formació i perfeccionament, relacionades amb els ensenyaments que
impartisca el sol·licitant (cursos, congressos, simposis, seminaris, conferències, ponències, etc).
Requisits
− Subordinat a les necessitats del servei. Aquest permís haurà de comptar amb la conformitat
de la Direcció del centre.
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− Les activitats de formació que ho generen hauran de ser d'especial interés per a la funció
docent i la pròpia formació permanent del sol·licitant o per al propi centre en que preste
serveis.
− En el cas de funcionaris interins només es concedirà aquesta llicència en el supòsit que
ocupen una vacant.
Efectes i durada
Llicència per a assistir a les activitats formatives que ho generen, amb un màxim de 6 dies a l'any
natural, inclòs l'indispensable per al desplaçament.
Excepcionalment el màxim de 6 dies a l'any de l'art. 17 podrà ampliar-se fins a un màxim de 15
dies lectius per a l'assistència a cursos organitzats pel Ministeri d'Educació relacionats amb els
Programes Educatius Europeus de Formació per a docents OAPEE, actualment SEPIE (que
estiguen inclosos en les mobilitats KA1, Seminaris de Contacte, Reunions Transnacionals, Períodes
d'Observació…). Cada sol·licitud serà revisada individualment i es requerirà la documentació que
justifique els dies sol·licitats. S'haurà de tindre en compte que en cas de sol·licitar una activitat que
no estiga inclosa en una mobilitat organitzada pels Programes Educatius Europeus, si ja han sigut
concedits els 6 dies, no podrà ser autoritzada atés que l'ampliació no seria aplicable.
Procediment
El personal docent no universitari adscrit als Centres dependents de la Conselleria d'Educació,
Cultura i Esport, ha de sol·licitar aquesta llicència amb una antelació de 10 dies a l'inici de la
conferència, seminari, congrés, o jornada sol·licitat, la resolució de la qual competeix a la Direcció
General de Centres i Personal Docent, a través de l'aplicació disponible en la pàgina Web de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es/web/rrhheducacion/permisos-licencias-y-reduccion-de-jornada)
Al final de la informació sobre els diferents tipus de permisos i llicències es troba l'accés directe al
formulari de sol·licitud de llicència (sol·licitud telemàtica), el qual, després d'enviar a aquesta
Direcció General, ofereix l'opció d'imprimir un document on queda constància del sol·licitat.
La pròpia aplicació requereix el preceptiu informe dels Directors i Directores dels centres a través
del correu electrònic del propi Centre que, en conseqüència, haurà de ser consultat periòdicament
per aquests, a fi d'agilitar la tramitació de les sol·licituds.
Documentació
A criteri d'aquesta Direcció General, podrà ser requerida informació sobre el contingut dels cursos a
realitzar.
Efectes retributius
Amb retribució, però sense dret a dietes, despeses de locomoció ni allotjament, que seran a càrrec
de l'organisme que realitza l'activitat o, si escau, del propi interessat.
Observacions
Els cursos la durada dels quals siga igual o inferior a mitja jornada seran autoritzats pel Director del
centre on presta serveis, havent d'assistir al seu lloc de treball la resta de la jornada, incloent el
temps indispensable per al desplaçament.
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2.- LLICÈNCIA PER ESTUDIS
Article 18. Decret 7/2008. Llicència per estudis
“1. L'òrgan competent en matèria de formació, prèvia convocatòria, podrà concedir
llicència de fins a dotze mesos per a la formació en matèries directament relacionades amb
l'activitat docent del peticionari. Aquesta llicència es podrà sol·licitar cada cinc anys,
sempre que s'hagen prestat serveis en actiu ininterrompudament.
Durant el gaudi de la llicència per estudis es tindrà dret exclusivament a la percepció de les
retribucions bàsiques.
2. En finalitzar el període de la llicència per estudis, el personal beneficiari presentarà, a
l'òrgan competent en matèria de formació, una memòria global del treball desenvolupat,
així com una certificació acadèmica dels estudis realitzats.
3. La no presentació per part del beneficiari de la memòria i la certificació acadèmica
corresponent implicarà l'obligació de reintegrar les retribucions percebudes.
4. En qualsevol moment en què s'aprecie que la persona seleccionada no compleix els
requisits establits en el paràgraf primer d'aquest article, se li revocarà la llicència pel
mateix òrgan que va resoldre la seua concessió.”
Fet causant
Assistència a cursos de formació, amb les següents condicions:
− El/la docent haurà de ser seleccionat/a mitjançant la seua participació en una convocatòria
prèvia de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
− Que els estudis estiguen directament relacionats amb activitat del docent.
− Que s'hagen prestat 5 anys de servei actiu ininterromputs.
Requisits
Aquesta llicència només es concedirà a els/les funcionaris/as de carrera, no sent aplicable al
personal docent no universitari amb relació jurídica de caràcter no permanent, (interins/as), segons
allò que s'ha fixat en la Disposició Addicional Tercera del Decret 7/2008.
Procediment
Prèvia selecció de l'òrgan competent en matèria de formació, resol l'autorització la Direcció General
de Centres i Personal Docent.
Documentació acreditativa
− Justificació documental del curs que es realitzarà.
En finalitzar la llicència es presentarà:
− Memòria global del treball desenvolupat.
− Certificació acadèmica dels estudis realitzats.
Durada:
Fins a 12 mesos cada 5 anys (no necessàriament continuats).
Dia de començament del còmput
L'establit en la resolució per la qual es concedisca la llicència.
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Efectes retributius
Durant la llicència, només es perceben les retribucions bàsiques. La no presentació per part del
beneficiari de la memòria i la certificació acadèmica corresponent implicarà l'obligació de reintegrar
les retribucions percebudes.
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