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PERMISOS LLICÈNCIES i
EXCEDÈNCIES

PERMISOS 

Permís per matrimoni o unió de fet 

1. El personal podrà gaudir de quinze dies naturals i consecutius per raó de matrimoni o inscripció
en el Registre d’Unions de fet de la Comunitat Valenciana, o en qualsevol altre registre públic
oficial d’unions de fet.

2. Aquest permís pot acumular-se al període vacacional i  als dies d’assumptes propis, i  no es
gaudirà necessàriament a continuació del fet causant, però sempre dins dels 6 mesos següents al
matrimoni o inscripció en el Registre d’Unions de fet de la Comunitat Valenciana.

3. El personal que gaudisca d’aquest permís per inscripció en un registre d’unions de fet no podrà
gaudir-lo de nou en cas de contraure matrimoni posteriorment amb la mateixa persona.

4. Així mateix, el personal tindrà dret a permís, tant pel dia de la celebració del seu matrimoni o
inscripció de la seua unió de fet, com pel d’un familiar dins del segon grau de consanguinitat o
afinitat. Si el lloc en el qual es realitza la celebració superara la distància de 375 quilòmetres,
comptats des de la localitat de residència d’aquest personal, el permís serà de dos dies naturals
consecutius.

Permís per tècniques prenatals i de preparació al part 

1.  Quan  hagen  de  realitzar-se  dins  de  la  jornada  de  treball,  es  concedirà  permís  pel  temps
indispensable per a la realització d’exàmens prenatals, i tècniques per a la preparació al part de
les funcionàries embarassades. 2. Dins de la jornada de treball el personal funcionari tindrà dret a
absentar-se  per  a  sotmetre’s  a  tècniques  de  fecundació  o  reproducció  assistida,  pel  temps
necessari per a la seua realització, prèvia justificació de la necessitat.

Permís  per  qüestions  relacionades  amb l’adopció  o  acolliment  o  guarda  amb finalitats
d’adopció 

En els  casos  d’adopció,  acolliment  o  guarda  amb  finalitats  d’adopció  es  tindrà  permís  per  a
l’assistència a les preceptives sessions d’informació i preparació, així com per a la realització dels
preceptius informes psicològics i socials previs a la declaració d’idoneïtat, que hagen de realitzar-
se dins de la jornada de treball. 

Permís per naixement per a la mare biològica 

Aquest permís es concedirà en els termes i condicions previstos en l’article 49.a del TREBEP:

El permís per part tindrà una durada de setze setmanes ininterrompudes.
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Aquest permís s'ampliarà en dues setmanes més en el supòsit de discapacitat del fill i, per cada fill
a  partir  del  segon,  en  els  supòsits  de  part  múltiple.  El  permís  es  distribuirà  a  opció  de  la
funcionària sempre que sis setmanes siguen immediatament posteriors al part. En cas de mort de
la mare, l'altre progenitor podrà fer ús de la totalitat o, si escau, de la part que reste de permís.

No  obstant  l'anterior,  i  sense  perjudici  de  les  sis  setmanes  immediates  posteriors  al  part  de
descans obligatori per a la mare, en el cas que ambdós progenitors treballen, la mare, en iniciar-se
el  període  de descans  per  maternitat,  pot  optar  perquè  l'altre  progenitor  gaudisca  d'una  part
determinada i ininterrompuda del període de descans posterior al part, bé de forma simultània o
successiva amb el de la mare. L'altre progenitor podrà seguir gaudint del permís de maternitat
inicialment cedit, encara que en el moment previst per a la reincorporació de la mare al treball
aquesta es trobe en situació d'incapacitat temporal.

En els casos de gaudi simultani de períodes de descans, la suma dels mateixos no podrà excedir
de les  setze setmanes o  de les  que corresponguen en cas  de discapacitat  del  fill  o  de part
múltiple.

Aquest permís podrà gaudir-se a jornada completa o a temps parcial, quan les necessitats del
servei ho permeten, i en els termes que es determinen.

En els casos de part prematur i en aquells en què, per qualsevol altra causa, el nounat haja de
romandre  hospitalitzat  a  continuació  del  part,  aquest  permís  s'ampliarà  en  tants  dies  com el
nounat es trobe hospitalitzat, amb un màxim de tretze setmanes addicionals.

Durant  el  gaudi  d'aquest  permís es podrà participar en els  cursos de formació que convoque
l'Administració.

Permís  per  adopció,  guarda  amb  finalitats  d’adopció  o  acolliment,  tant  temporal  com
permanent 

El personal de la Universitat de València gaudirà d’una llicència retribuïda, fins a un mes, per als
casos d’adopció de menors a l’estranger, sempre que es presente la documentació acreditativa i
suficient d’aquesta circumstància.

Gaudi a temps parcial dels permisos per naixement per a la mare biològica i per adopció,
guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, tant temporal com permanent 

1  Els  permisos  per  naixement  per  a  la  mare  biològica  i  per  adopció,  guarda  amb  finalitats
d’adopció o acolliment, tant temporal com permanent, podran gaudir-se a jornada completa o a
temps parcial. 

2. Perquè puguen gaudir-se a temps parcial, la persona interessada haurà de sol·licitar-ho amb
una antelació de quinze dies hàbils, acompanyant informe de la persona responsable de la unitat
administrativa en què estiguera destinada, en el qual s’acredite que queden degudament cobertes
les necessitats del servei. L’òrgan competent, a la vista de la sol·licitud i de l’informe corresponent,
dictarà resolució amb una antelació mínima de cinc dies naturals a la data de gaudi pretesa. La
falta  de  resolució  expressa  en  el  termini  adés  esmentat  tindrà  efectes  estimatoris.  Aquesta
sol·licitud podrà realitzar-se tant a l’inici del descans corresponent com en un moment posterior, i
podrà estendre’s a tot el període de descans o a part d’aquest, sense perjudici del que es disposa
en l’apartat següent. 

3. El gaudi a temps parcial del permís s’ajustarà a les regles següents:
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a) Aquest  dret podrà ser exercit  per qualsevol de les dues persones progenitores, i  en
qualsevol  dels  supòsits  de gaudi  simultani  o  successiu  del  període de descans.  En el
supòsit de naixement, la mare biològica no podrà fer ús d’aquesta modalitat del permís
durant les sis setmanes immediates posteriors al part, que seran de descans obligatori. 

b) El període de gaudi s’aplicarà proporcionalment en funció de la jornada de treball que es
realitze, la qual es fixarà a elecció de la persona interessada, no podent ser inferior, en cap
cas, a la meitat de la seua jornada ordinària, ni superar la durada establida per al permís. 

c) El gaudi del permís serà ininterromput. Una vegada acordat només podrà modificar-se
per iniciativa de la persona interessada, i únicament per causes relacionades amb la seua
salut o la de la menor o el menor.

d) Durant el període de gaudi del permís a temps parcial, la persona beneficiària no podrà
prestar serveis extraordinaris fora de la jornada de treball que realitze com a conseqüència
de la concessió d’aquest permís.

4. Quan les necessitats del servei ho permeten es concedirà, a la persona interessada, la part de
jornada sol·licitada per  al  gaudi  del  permís a temps parcial  que convinga als  seus interessos
personals.

5. El permís a temps parcial serà incompatible amb el gaudi simultani per la mateixa persona dels
permisos previstos per lactància, naixement de filles o fills prematurs, i amb la reducció de jornada
per raons de guarda legal.

Permís per lactància 

Aquest permís es concedirà en els termes i condicions previstos en l’article 48.f del TREBEP:

Per lactància d'un fill  menor de dotze mesos tindrà dret a una hora d'absència del treball que
podrà dividir en dues fraccions. Aquest dret es pot substituir per una reducció de la jornada normal
en mitja hora a l'inici i al final de la jornada o, en una hora a l'inici o al final de la jornada, amb la
mateixa finalitat. Aquest dret podrà ser exercit indistintament per un o l’altre dels progenitors, en el
cas que tots dos treballen.

Igualment  la  funcionària  podrà  sol·licitar  la  substitució  del  temps  de  lactància  per  un  permís
retribuït que acumuli en jornades completes el temps corresponent.

Aquest permís s'incrementarà proporcionalment en els casos de part múltiple.

Permís per naixement de filles o fills prematurs 

Per naixement  de filles o fills  prematurs o que per qualsevol  altra causa hagen de romandre
hospitalitzats a continuació del part, el personal tindrà dret a absentar-se durant un màxim de dues
hores diàries, percebent les retribucions íntegres. 

Permís per cura de fill o filla menor afectat per càncer o una altra malaltia greu 

1. Els òrgans competents en matèria de personal podran concedir, sempre que ambdues persones
progenitores, adoptants, guardadores amb finalitats d’adopció o acollidores de caràcter permanent
treballen,  una  reducció  de  la  jornada  de  treball  d’almenys  la  meitat  de  la  durada  d’aquella,
percebent les retribucions íntegres, per a la cura del fill o filla menor d’edat afectat per càncer o
per una altra malaltia greu.
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2. El càncer o una altra malaltia greu de la persona menor haurà d’implicar un ingrés hospitalari de
llarga durada que requerisca la seua cura directa, continu i permanent. Es consideraran també
com a situacions protegides:

a)  La  continuació  del  tractament  mèdic  o  cura  del  menor  en  el  domicili  després  del
diagnòstic i hospitalització per càncer o malaltia greu. 

b) Quan existisca una recaiguda o agudització del menor pel càncer o la mateixa malaltia
greu, inclosos aquells supòsits en els quals no siga necessari un nou ingrés hospitalari, i
requerisquen una cura directa, contínua i permanent. 

3. L’acreditació que el menor pateix càncer o una altra malaltia greu, així com la necessitat de la
seua cura directa, contínua i permanent durant el temps d’hospitalització i tractament continuat de
la  malaltia,  s’efectuarà  mitjançant  informe  del  personal  facultatiu  responsable  de  l’assistència
mèdica de la persona afectada per la malaltia. En els supòsits de recaiguda o agudització del
càncer o de la mateixa malaltia greu, haurà d’aportar-se nou informe mèdic del personal facultatiu
que assistisca el  menor,  en el  qual  s’acredite  aquesta  circumstància  i  la  necessitat  de cures
directes, contínues i permanents.

4. El personal que tinga dret al permís regulat en aquest article percebrà les seues retribucions
íntegres,  amb  independència  de  la  reducció  de  jornada  autoritzada.  No  obstant  això,  quan
concórreguen  en  totes  dues  persones  progenitores,  adoptants,  guardadores  amb  finalitats
d’adopció  o  acollidores  de  caràcter  permanent,  pel  mateix  subjecte  i  fet  causant,  les
circumstàncies necessàries per a tindre dret a aquesta reducció de jornada o, si escau, puguen
tindre la condició de persona beneficiària de la prestació establida per a aquesta fi en el règim de
la Seguretat Social que els siga aplicable, es tindrà dret a la percepció de les retribucions íntegres
durant el temps que dure la reducció de la seua jornada de treball, sempre que l’altra persona
progenitora,  adoptant  o  acollidora  de  caràcter  preadoptiu  o  permanent  no  cobre  les  seues
retribucions  íntegres  en  virtut  d’aquest  permís,  o  com a  persona  beneficiària  de  la  prestació
establerta per a aquest fi en el règim de la Seguretat Social que li siga aplicable. En cas contrari,
només es tindrà dret a la reducció de jornada, amb la consegüent reducció de retribucions.

Així mateix, en el cas que tots dos progenitors tinguen la condició de personal empleat públic i
presten serveis en el mateix òrgan o entitat, es podrà limitar l’exercici simultani d’aquesta reducció
de jornada per raons fonamentades en el correcte funcionament del servei. 

5. La reducció de jornada podrà concedir-se fins a un percentatge màxim del 99 %, quan es tracte
d’un ingrés hospitalari ocasionat pel càncer o una altra malaltia greu, així com quan s’estiga en
una fase crítica del tractament segons conste en l’informe mèdic. En la resta de casos no inclosos
en el paràgraf anterior, el percentatge de reducció de jornada podrà arribar al 75 %. Sempre que
resulte compatible amb el correcte funcionament dels serveis es podrà autoritzar que la reducció
de jornada s’acumule en jornades completes pel temps que resulte estrictament necessari segons
informe mèdic.

6.  El  permís  es  concedirà  per  un  període  inicial  de  fins  a  un  mes.  No  obstant  això,  mentre
subsistisca la necessitat de la cura directa, contínua i permanent es prorrogarà per períodes de
fins a dos mesos i, com a màxim, fins que la o el menor complisca els díhuit anys. En el cas que
l’informe mèdic determine la necessitat d’un temps inferior o superior, es concedirà pel període
indispensable que conste en l’informe. La concessió de les successives pròrrogues requerirà en
cada  cas  prèvia  sol·licitud  de  la  persona  interessada,  a  la  qual  haurà  d’acompanyar  un  nou
informe mèdic actualitzat que acredite la necessitat de les cures de la o del menor. 
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Permís del progenitor diferent de la mare biològica per naixement, guarda amb finalitats
d’adopció, acolliment o adopció d’un fill o filla 

Aquest permís es concedirà en els termes i condicions previstos en l’article 49.c del TREBEP:

El permís de paternitat pel naixement, guarda amb fins d'adopció, acolliment o adopció d'un fill
tindrà una durada de quatre setmanes, a gaudir pel pare o l'altre progenitor a partir de la data del
naixement,  de  la  decisió  administrativa  de  guarda  amb  fins  d'adopció  o  acolliment,  o  de  la
resolució judicial per la qual es constitueixi l'adopció.

Aquest permís és independent del gaudi compartit dels permisos per part i per adopció.

En els  permisos per  part,  per  adopció i  per  paternitat  el  temps transcorregut  durant  el  gaudi
d'aquests permisos es computarà com de servei efectiu a tots els efectes, garantint-se la plenitud
de drets econòmics de la  funcionària i,  si  escau,  de l'altre  progenitor  funcionari,  durant  tot  el
període de durada del permís, i,  si escau, durant els períodes posteriors al  gaudi d'aquest,  si
d'acord amb la normativa aplicable, el dret a percebre algun concepte retributiu es determina en
funció del període de gaudi del permís.

Els funcionaris que hagen fet ús del permís per part o maternitat, paternitat, adopció guarda amb
fins d'adopció o acolliment tant temporal com permanent, tindran dret, un cop finalitzat el període
de permís, a reintegrar-se al seu lloc de treball en termes i condicions que no els resulten menys
favorables al gaudi del permís, així com a beneficiar-se de qualsevol millora en les condicions de
treball a què hagueren pogut tindre dret durant la seua absència.

Disposicions comunes a determinats permisos 

1. En els permisos per naixement, adopció, guarda, acolliment i del progenitor diferent de la mare
biològica, el temps transcorregut durant el gaudi d’aquests permisos es computarà com de servei
efectiu amb caràcter general, garantint-se la plenitud de drets econòmics del personal durant tot el
període de durada del permís, i, si escau, durant els períodes posteriors al seu gaudi si, d’acord
amb la normativa aplicable, el dret a percebre algun concepte retributiu es determina en funció del
període de gaudi del permís.

2. El personal que haja fet ús dels permisos esmentats en l’apartat anterior tindrà dret, una vegada
finalitzat el període de permís, a reintegrar-se al seu lloc de treball en termes i condicions que no
els resulten menys favorables al gaudi del permís, així com a beneficiar-se de qualsevol millora en
les condicions de treball a les quals hagueren pogut tindre dret durant la seua absència.

Permís per estat de gestació 

Les empleades públiques en estat  de gestació gaudiran d’un permís retribuït,  a partir  del  dia
primer de la setmana 37 d’embaràs, fins a la data del part. En el supòsit  de gestació múltiple
aquest permís podrà iniciar-se el primer dia de la setmana 35 d’embaràs, fins a la data del part. 

Permís per deures relacionats amb la conciliació de la vida personal, familiar i laboral 

1. El personal podrà acudir durant la seua jornada laboral, per necessitats pròpies o de menors,
persones majors o amb diversitat funcional física, psíquica o sensorial, a càrrec seu, a: 

a) Consultes, tractaments i exploracions de tipus mèdic durant el temps indispensable per
a la seua realització. 
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b) Reunions de coordinació i tutories dels seus centres d’educació especial. 

c) Consultes de suport addicional en l’àmbit socio-sanitari. Així mateix, podrà acudir pel
temps indispensable durant la seua jornada laboral a consultes, tractaments i exploracions
mèdiques  del  cònjuge  o  parella  de  fet,  quan  s’acredite  documentalment  la  necessitat
d’assistir-hi amb acompanyant.

2.  Les absències  parcials  al  lloc  de treball  com a conseqüència  de l’assistència  a situacions
recollides  en  el  punt  anterior,  duraran  el  temps  indispensable  per  a  la  seua  realització,
considerant-se com de treball efectiu sempre que l’absència es limite al temps necessari, i  es
justifique documentalment pel personal funcionari la seua assistència i l’hora de la cita.

3. El personal tindrà permís per a absentar-se del seu lloc de treball per a assistir a les tutories o a
qualsevol altre requeriment del centre escolar de les seues filles i fills. Aquestes absències duraran
el temps indispensable per a la seua realització i es consideraran de treball efectiu sempre que
tinguen lloc dins de l’horari laboral, i s’acredite que no és possible acudir en horari diferent per no
permetre-ho el centre escolar.

4. Així mateix, en cas d’interrupció de l’embaràs, l’empleada pública tindrà dret a sis dies naturals i
consecutius a partir del fet causant, sempre que no es trobe en situació d’incapacitat temporal.

Permís per defunció 

1. Per defunció del cònjuge, parella de fet o d’un familiar dins del primer grau de consanguinitat o
afinitat, tres dies hàbils quan el succés es produïsca en la mateixa localitat, i cinc dies hàbils quan
siga en diferent localitat.

2. Quan es tracte de defunció d’un familiar dins del segon grau de consanguinitat o afinitat, el
permís serà de dos dies hàbils quan es produïsca en la mateixa localitat i de quatre dies hàbils
quan siga en diferent localitat.

3.  Els  dies  en  què  es  faça  ús  d’aquest  permís  hauran  de  ser  consecutius  i  immediatament
posteriors al fet causant. Únicament es computarà com a permís el dia de la defunció quan la
persona no inicie la jornada de treball que li corresponguera realitzar aqueix dia.

4. Per al còmput dels terminis en la mateixa o diferent localitat, es prendrà com a referència el
terme municipal de la residència habitual de la persona sol·licitant.

Permís per accident o malaltia greu 

Per malaltia greu del cònjuge o parella de fet o de un familiar de primer grau el personal de la
Universitat de València tindrà dret a un permís de 4 dies hàbils quan el succés es produïsca en la
mateixa localitat i de 6 dies hàbils quan siga en distinta localitat a més de 50 kilòmetres.

Quan es tracte d’accident o malaltia greu d’un familiar dins del segon grau de consanguinitat o
afinitat, el permís serà de 3 dies hàbils quan es produïsca en la mateixa localitat i de 5 dies hàbils
quan siga en diferent localitat a més de 50 kilòmetres.

Permís per exàmens finals i altres proves definitives d’aptitud 

El personal disposarà de permís durant el dia de l’examen per a concórrer a proves selectives per
a l’ingrés en qualsevol administració pública, a exàmens finals i altres proves definitives d’aptitud i
avaluació en centres oficials, encara que la realització de l’exercici siga compatible amb la jornada
laboral. S’entenen inclosos en aquest permís els exàmens parcials sempre que tinguen caràcter
eliminatori. 
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Permís per trasllat de domicili habitual 

El personal de la Universitat de València disposarà de dos dies consecutius per trasllat de domicili
habitual, aportant document acreditatiu. Quan el nou domicili es trobe situat en distinta localitat de
l’actual, disposarà d’un dia més.

Permís per deure inexcusable 

1. Es tindrà dret al temps indispensable per al compliment d’un deure inexcusable, de caràcter
públic i personal.

2. A títol enunciatiu i no limitatiu, s’entendrà per deure de caràcter públic i personal:

a) Citacions de jutjats i tribunals de justícia o un altre tipus de compareixences obligatòries
davant  aquests, degudament acreditades mitjançant certificat de compareixença expedit
per lletrat de l’administració de justícia, així com citacions de comissaries o de qualsevol
altre organisme oficial. 

b) Compliment de deures ciutadans derivats d’una consulta electoral. 

c)  Assistència  a  reunions  dels  òrgans  de  govern  i  comissions  que  en  depenen,  quan
deriven estrictament del càrrec electiu de regidora o regidor, així com de diputada o diputat.

d)  Assistència com a membre a les sessions d’un tribunal de selecció o provisió,  amb
nomenament  de  l’autoritat  pertinent.  e)  Altres  obligacions  que  necessàriament  hagen
d’atendre’s en horari laboral i que en cas d’incompliment generen a la persona interessada
una responsabilitat d’ordre civil, penal o administrativa, sempre que queden degudament
acreditades.

Permís per funcions representatives i formació 

Es concediran permisos per a realitzar funcions sindicals,  de formació o de representació del
personal, en els termes en què s’estableix en la normativa vigent. 

Permís per assumptes propis 

Es preveu que tot el personal puga gaudir de 6 dies d’assumptes propis o el que li corresponga
proporcionalment amb el temps treballat durant l’any natural.

Els dies de permís per assumptes propis s’han de sol·licitar a la persona responsable de cada
centre, servei o unitat de gestió amb una antelació mínima de dos dies al dia demanat. La falta de
resposta significa que s’accepta la sol·licitud. Quan la resposta siga negativa, cal comunicar-la per
escrit i ha d’estar degudament motivada.

Aquests permisos estan supeditats en tot cas a les necessitats del servei.
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LLICÈNCIES

Llicències retribuïdes

Llicència per cursos externs

1. L’òrgan competent en matèria de personal de la conselleria o entitat en què presta serveis la
persona sol·licitant, quan no ho impedisquen les necessitats del servei, podrà concedir llicència
retribuïda, amb un límit màxim de quaranta hores a l’any, per a l’assistència a cursos diferents dels
contemplats en l’article 12.2 d’aquest decret, el contingut del qual estiga directament relacionat
amb  les  funcions  del  lloc  de  treball  o  la  carrera  professional  administrativa  de  la  persona
sol·licitant.

2. A la sol·licitud de la llicència haurà d’acompanyar-se:

a)  Documentació  justificativa  del  curs,  en  la  qual  hauran  de  figurar  les  matèries  que
s’imparteixen, l’horari i la seua durada.

b) Informe favorable de l’òrgan de la conselleria o entitat  del qual depenga la persona
interessada, justificant la necessitat de l’assistència a aquests cursos d’acord amb el que
es preveu en el punt anterior.

3. La denegació de la llicència haurà de ser motivada.

4. Durant els permisos de naixement, del progenitor diferent de la mare biològica i excedències
per cura de familiars, el personal podrà participar en aquests cursos.

Llicència per estudis

1.  La Direcció  general  competent  en matèria  de funció  pública,  quan no ho impedisquen les
necessitats del servei, podrà concedir llicència de fins a dotze mesos de durada per a la realització
d’accions formatives en matèries directament relacionades amb les funcions del lloc o la carrera
professional  administrativa  de  la  persona  sol·licitant  i  que  no  estiguen  compreses  en  l’article
anterior.

2. A la sol·licitud de la llicència haurà d’acompanyar-se:

a) Documentació acreditativa de l’acció formativa, en la qual hauran de figurar les matèries que
s’imparteixen i la seua durada.

b)  Informe favorable  de  l’òrgan  competent  en matèria  de personal  de la  conselleria  o  entitat
corresponent, en el qual es justifique la conveniència de l’assistència a aquesta acció formativa
d’acord amb el que es preveu en el punt anterior.

3.  Durant  el  gaudi  d’aquesta  llicència  es  tindrà  dret  exclusivament  a  la  percepció  de  les
retribucions bàsiques.

4. En finalitzar el període de llicència per estudis el personal beneficiari presentarà a la direcció
general competent en matèria de funció pública certificació acreditativa dels estudis realitzats.

La no-presentació per part de la persona interessada d’aquesta documentació implicarà l’obligació
de reintegrar les retribucions percebudes. 

5. La llicència es podrà concedir cada cinc anys, sempre que aquests s’hagen prestat en servei
actiu ininterrompudament.
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6.  Igualment,  es  concedirà  aquesta  llicència  als  qui  siguen  nomenats  personal  funcionari  en
pràctiques que ja estigueren prestant serveis remunerats en l’Administració de la Generalitat com
a personal funcionari  de carrera o interí,  durant  el  temps que es prolongue el  curs selectiu o
període  de  pràctiques,  percebent  les  retribucions  que  corresponguen  de  conformitat  amb  la
normativa vigent. A l’efecte, la persona interessada haurà de sol·licitar la llicència a la direcció
general  competent  en  matèria  de  funció  pública,  aportant  la  corresponent  documentació
acreditativa. En aquest supòsit no seran aplicables les previsions dels apartats 2 a 5 del present
article.

Llicència per participació en programes acreditats de cooperació internacional 

1. La direcció general competent en matèria de funció pública, podrà autoritzar llicències per a la
participació voluntària,  per  un període no superior  a  sis  mesos,  en missions o programes de
cooperació  internacional  al  servei  d’organismes  internacionals,  governs  o  entitats  públiques
estrangeres, sempre que conste l’interès de l’Administració en la seua participació així com el de
l’organisme, govern o entitat que ho sol·licite.

2. A la sol·licitud haurà d’acompanyar-se la documentació referida al programa en la qual conste la
participació de la persona interessada, així com informe favorable de l’òrgan competent en matèria
de cooperació internacional.

3. Durant el temps de durada de la llicència, les retribucions de la persona participant seran a
càrrec de la conselleria o organisme en la qual preste els seus serveis.

4. Finalitzada l’activitat voluntària, s’aportarà certificació de l’organisme, govern o entitat, en la qual
s’acredite l’efectiu compliment de l’activitat.

Llicències sense retribució 

Disposicions comunes a les llicències sense retribució 

1. Les llicències sense retribució, en qualsevol cas, hauran de comprendre períodes continuats i
ininterromputs.

2. Per a poder sol·licitar una nova llicència serà necessari que transcórreguen, com a mínim, tres
dies laborables entre el període que se sol·licita i l’anteriorment gaudit.

Llicències per interès particular 

1. Amb una durada màxima de sis mesos cada tres anys, la direcció general competent en matèria
de funció pública,  previ  informe de l’òrgan competent  en matèria de personal,  podrà concedir
llicència per interès particular.

2.  Aquesta llicència se sol·licitarà davant  l’òrgan competent  en matèria de personal,  amb una
antelació  mínima d’un mes respecte de la  seua data  d’inici,  excepte  casos excepcionals  que
hauran de quedar degudament justificats. La seua denegació haurà de ser motivada. Excepte en
els casos excepcionals a què es refereix el paràgraf anterior, l’òrgan competent en matèria de
personal haurà d’informar la llicència i remetre-la a la direcció general competent en matèria de
funció pública, amb quinze dies d’antelació a la data d’inici, a fi que aquesta emeta la resolució
amb caràcter  previ  a  l’esmentada data.  Quan s’haja  acreditat  la  impossibilitat  de  sol·licitar  la
llicència amb l’antelació prevista en el paràgraf anterior, l’informe de l’òrgan competent en matèria
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de personal  previst  en  l’apartat  1,  haurà de fer  constar  de forma expressa que la  justificació
aportada per la persona interessada és correcta.

3. Aquesta llicència tindrà la consideració de serveis efectivament prestats. D’aquesta previsió,
s’exclou el cas del còmput de les vacances anuals. En aquest supòsit, i quan la llicència o la seua
suma coincidisca amb un mes natural  o el  supere,  haurà de descomptar-se de les vacances
anuals el temps proporcional de la llicència sense retribució gaudida.

Llicència per malaltia de familiars o qualsevol persona que legalment es trobe sota la seua
guarda o custòdia 

1. En el cas que el cònjuge, parella de fet, familiar en línia directa o col·lateral fins a segon grau
per consanguinitat o afinitat, que convisca amb la persona sol·licitant, o qualsevol persona que,
legalment,  es  trobe  sota  el  seu  guarda  o  custòdia,  patisca  malaltia  greu  o  irreversible  que
requerisca una atenció continuada, podrà sol·licitar-se una llicència, amb una durada màxima d’un
any per cada subjecte causant. L’inici de cada nova llicència per diferent subjecte causant posarà
fi a la llicència que vinguera gaudint-se fins a aqueix moment.

2. Als efectes indicats, la malaltia haurà de ser acreditada amb els informes mèdics corresponents.

3. Aquesta llicència tindrà la consideració de serveis efectivament prestats. D’aquesta previsió,
s’exclou el cas del còmput de les vacances anuals. En aquest supòsit, i quan la llicència o la seua
suma coincidisca amb un mes natural  o el  supere,  haurà de descomptar-se de les vacances
anuals el temps proporcional de la llicència sense retribució gaudida.

Llicència per a perfeccionament professional 

1.  La  direcció  general  competent  en  matèria  de  funció  pública,  a  sol·licitud  de  la  persona
interessada, podrà concedir llicències no retribuïdes, d’una durada màxima de tres mesos a l’any,
per a l’assistència a altres cursos de perfeccionament professional no contemplats en els articles
43 i 44 d’aquest decret, sempre que la gestió del servei i l’organització del treball ho permeten.

2. La seua concessió requerirà informe favorable de l’òrgan competent en matèria de personal de
la conselleria o entitat en la qual presta serveis la persona interessada.
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EXCEDÈNCIES

Excedència voluntària per interès particular 

1. El personal funcionari de carrera podrà obtindre l’excedència voluntària per interés particular
quan  haja  prestat  servicis  efectius  en  qualsevol  de  les  administracions  públiques  durant  un
període mínim dels tres anys immediatament anteriors. Per a sol·licitar el reingrés caldrà haver
romàs en aquesta situació, com a mínim, dos anys.

2.  La  concessió  de  l’excedència  voluntària  per  interès  particular  quedarà  subordinada  a  les
necessitats del servici degudament motivades. No podrà declarar-se en el cas que la funcionària o
el funcionari tinga instruït un expedient disciplinari o estiga en compliment de la sanció disciplinària
que se li haguera imposat amb anterioritat.

3. Procedirà declarar d’ofici l’excedència voluntària per interès particular quan, finalitzada la causa
que va determinar el passe a una situació diferent de la de servici actiu, s’incomplisca l’obligació
de sol·licitar el reingrés en el termini establit.

4.  Els  qui  estiguen  en  situació  d’excedència  voluntària  per  interès  particular  no  meritaran
retribucions,  ni  se’ls  computarà  el  temps  que  romanguen  en  aquesta  situació  a  l’efecte  de
promoció professional, antiguitat i drets en el Règim de Seguretat Social que els siga d’aplicació.

Excedència voluntària per agrupació familiar 

1.  Procedirà  l’excedència  voluntària  per  agrupació  familiar,  sense  el  requisit  d’haver  prestat
servicis efectius en qualsevol de les administracions públiques, a les funcionàries i els funcionaris
el cònjuge o parella de fet dels quals legalment constituïda residisca en una altra localitat  per
haver obtingut i exercir un lloc de treball de caràcter definitiu, com a personal funcionari de carrera
o laboral fix en qualsevol de les administracions públiques, organismes públics i entitats de dret
públic dependents o vinculats a aquestes, en els òrgans constitucionals o del poder judicial i els
òrgans semblants de les comunitats autònomes, així com en la Unió Europea o en organitzacions
internacionals.

2.  Els  qui  estiguen  en  situació  d’excedència  voluntària  per  agrupació  familiar  no  meritaran
retribucions, ni els serà computable el temps que romanguen en aquesta situació a l’efecte de
promoció professional, antiguitat i drets en el règim de Seguretat Social que els siga aplicable.

Excedència voluntària automàtica per prestar servicis en el sector públic 

1.  Procedirà  la  declaració  d’excedència  voluntària  automàtica  quan  les  funcionàries  i  els
funcionaris de carrera accedisquen, bé per promoció interna o bé per altres sistemes d’accés a
altres  cossos,  agrupacions  professionals  funcionarials  o  escales  de  qualsevol  administració
pública i no els corresponga quedar en una altra situació, així com quan passen a prestar servicis
en organismes o entitats del sector públic com a personal contractat laboral fix, tot això sense
perjuí del que disposa la normativa sobre incompatibilitats.

2. L’exercici de llocs mitjançant nomenament de personal funcionari interí o com a personal amb
contracte  laboral  temporal,  no  habilitarà  per  a  passar  a  aquesta  situació  i  serà  procedent  la
declaració d’excedència voluntària per interès particular sense que siguen aplicables, en aquest
cas, els terminis per a la sol·licitud i permanència en ella.

mailto:stepv@uv.es
http://stepviv.blogs.uv.es/


Secció sindical de l'STEPV-Iv     Universitat de València
Avda. Blasco Ibàñez, 21    46010-VALÈNCIA

http://stepviv.blogs.uv.es/   stepv@uv.es
963 98 30 18      Ext. 83018

3. Als efectes previstos en el paràgraf primer, han de considerar-se incloses en el sector públic
aquelles societats mercantils o fundacions públiques controlades per les administracions públiques
per qualsevol dels mitjans previstos en la legislació aplicable.

4.  En  la  situació  d’excedència  voluntària  automàtica  no  es  meritaran  retribucions,  ni  serà
computable el temps de permanència a l’efecte de promoció professional, antiguitat i drets en el
règim de Seguretat Social que els siga d’aplicació. No obstant el que disposa el paràgraf anterior, i
amb ocasió del reingrés al servici actiu, es computarà a l’efecte d’antiguitat el període de prestació
de servicis en organismes o entitats del sector públic, amb l’excepció dels prestats en societats
mercantils o en fundacions públiques a les que es referix l’apartat 3 d’este article.

Excedència voluntària per atenció de familiars 

1. El personal funcionari tindrà dret a un període d’excedència no superior a tres anys en els
supòsits següents: 

a) Per tindre cura de cada filla o fill, ja siga per naturalesa com per adopció o acolliment
permanent o preadoptiu, a comptar de la data de naixement o, si fa el cas, de la resolució
judicial o administrativa de l’adopció o acollida. 

b) Per tindre cura del cònjuge o parella de fet legalment constituïda o familiar que estiga a
càrrec seu, fins al segon grau inclòs de consanguinitat o afinitat o qualsevol persona que,
legalment, estiga sota la seua guarda o custòdia que per raons d’edat, accident, malaltia o
discapacitat no puga valdre’s per si mateix i no exercisca activitat retribuïda.

2. El període d’excedència serà únic per cada subjecte causant. Quan un nou subjecte causant
donara origen a una nova excedència, l’inici del període d’aquesta posarà fi a la que es gaudia.

3. Aquesta excedència constituïx un dret individual del personal funcionari. En el cas que més
d’una  funcionària  o  funcionari  generaren  el  dret  a  gaudir-la  per  un  mateix  subjecte  causant,
l’administració podrà limitar el seu exercici simultani per raons justificades relacionades amb el
funcionament dels servicis.

4. El temps de permanència en aquesta situació serà computable a l’efecte d’antiguitat, promoció
professional i drets en el Règim de Seguretat Social que els siga aplicable.

5. El lloc de treball obtingut amb destinació definitiva serà reservat durant els tres anys de duració
de l’excedència.

6. El lloc de treball que exercira amb caràcter provisional, per no disposar de lloc en propietat, es
reservarà durant els tres anys de duració de l’excedència sempre que no siga objecte de provisió
amb destinació definitiva o, si fa el cas, es reincorpore el seu titular.

7. El personal funcionari interí pot gaudir d’aquesta excedència, si bé la reserva del lloc de treball
es mantindrà únicament mentre no concórrega cap de les causes de cessament previstes per a
aquest personal en la present llei.

8.  Les  funcionàries  i  els  funcionaris  en  aquesta  situació  podran  participar  en  els  cursos  de
formació que organitze l’administració.

Excedència voluntària per raó de violència de gènere 

1. Les funcionàries víctimes de violència de gènere per a fer efectiva la seua protecció o el seu
dret  a  l’assistència  social  integral,  tindran dret  a  aquesta excedència,  sense haver  tingut  que
prestar un temps mínim de servicis previs i sense que els siga exigible termini de permanència.
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2. Durant els sis primers mesos tindran dret a la reserva del lloc de treball obtingut amb destinació
definitiva o d’aquell que s’exercira amb caràcter provisional per no disposar de lloc en propietat.
Este període serà computable a l’efecte d’antiguitat, promoció professional i drets del règim de
Seguretat Social que siga d’aplicació. No obstant això, quan de les actuacions de tutela judicial
resultara que l’efectivitat  del dret  de protecció de la víctima ho exigira es podrà prorrogar per
períodes de tres mesos, amb un màxim de divuit mesos, amb els mateixos efectes que els abans
assenyalats.

3. Durant els dos primers mesos d’aquesta excedència, la funcionària tindrà dret a percebre les
retribucions íntegres i,  si fa el cas, les prestacions familiars per filla o fill  al seu càrrec. 4. Les
funcionàries interines poden gaudir d’aquesta excedència, encara que la reserva del lloc de treball
es mantindrà únicament mentre no concórrega cap de les causes de cessament previstes per a
aquest personal en la present llei.

Excedència voluntària incentivada 

1. El personal funcionari de carrera inclòs en un procés de reassignació d’efectius podrà sol·licitar
ser declarat en situació d’excedència voluntària incentivada una vegada que el Diari Oficial de la
Comunitat  Valenciana  publique  el  Pla  d’ordenació  de  personal.  Els  qui  estiguen  en  situació
d’expectativa  de  destinació  o  d’excedència  forçosa  com  a  conseqüència  de  l’aplicació  d’una
redistribució d’efectius o d’altres mesures de racionalització de l’organització administrativa i de
personal tindran dret a passar, amb la sol·licitud prèvia, a aquesta situació.

2. L’excedència voluntària incentivada tindrà una duració de cinc anys i impedirà exercir llocs de
treball,  de cap mena, en el sector públic de relació funcionarial o laboral, excepte els supòsits
previstos en l’article tres i concordants de la Llei d’Incompatibilitats, amb els requisits establits i
amb  l’autorització  prèvia  de  compatibilitat.  Conclòs  el  termini  assenyalat,  es  passarà
automàticament,  si no se sol·licita el reingrés, a la situació d’excedència voluntària per interès
particular.

3. Els qui passen a aquesta situació tindran dret a una mensualitat de les retribucions de caràcter
bàsic i les retribucions complementàries vinculades a la carrera administrativa i al lloc de treball,
excloses les pagues extraordinàries, meritades en la última destinació, per cada any complet de
servicis efectius i amb un màxim de dotze mensualitats.

4.  El  personal  funcionari  de  carrera  que  estiga  en  aquesta  situació,  podrà  reingressar  en
l’administració abans del compliment del termini màxim de 5 anys si així ho acorden ambdues
parts, sempre que hagen transcorregut dos anys des de la seua concessió i prèvia devolució de la
part proporcional de les quantitats percebudes pel temps que reste.

Excedència forçosa 

1. La declaració d’excedència forçosa es produirà en els casos següents:

a) Quan una funcionària o funcionari declarat en situació de suspensió ferma, sol·licite el
reingrés després del compliment de la sanció imposada i este no siga possible per falta de
lloc de treball amb dotació pressupostària. 

b) Quan la funcionària o el funcionari que estiga en situació d’expectativa de destinació
esgote el període màxim fixat per a dita situació per causa no imputable a l’administració
pública, així com quan incomplisca les obligacions imposades en l’article següent.
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2. El personal declarat en la situació administrativa d’excedència forçosa té dret a percebre les
retribucions bàsiques i, si fa el cas, les prestacions familiars per filla o fill al seu càrrec. El temps
que romanguen en aquesta situació serà computable a l’efecte d’antiguitat i de drets del règim de
Seguretat Social que els siga d’aplicació. No obstant això, en el cas que les retribucions que haja
de percebre el personal declarat en aquesta situació, siga inferior a la quantia fixada com a salari
mínim interprofessional, hauran de ser complementades fins a aconseguir eixa quantitat.

3.  Este  personal  té  obligació  de participar  en els  concursos convocats  als  llocs  del  seu cos,
agrupació  professional  funcionarial  o  escala,  de la  seua localitat  i  en cas de no fer-ho seran
declarats en situació d’excedència voluntària per interès particular. Així mateix, hauran d’acceptar
les  destinacions  que  els  siguen  oferides  en  els  llocs  del  seu  cos,  agrupació  professional
funcionarial o escala ubicats en la mateixa localitat on van exercir el seu lloc anterior i participar en
els cursos de capacitació que els oferisquen.

4. No podran exercir llocs de treball en el sector públic sota cap tipus de relació funcionarial o
laboral. Si obté un lloc de treball en eixe sector, passarà a la situació administrativa corresponent.
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REDUCCIONS DE JORNADA

1. Es tindrà dret a la reducció de jornada fins a la meitat d’aquesta, amb disminució proporcional
de retribucions:

a) Per raons de guarda legal, quan el personal tinga a càrrec seu algun infant de 12 anys o menor,
persona major que requerisca especial dedicació, o persona amb un grau de discapacitat física,
psíquica o sensorial igual o superior al 33 % que no exercisca activitat retribuïda que supere el
salari mínim interprofessional.

b)  Per  tindre  a  càrrec  seu  el  cònjuge  o  parella  de  fet  o  un  familiar  fins  al  segon  grau  de
consanguinitat o afinitat que requerisca especial dedicació.

c)  Personal  que,  per  tindre  reconegut  un grau  de  discapacitat  o  per  raó de  llarga  o  crònica
malaltia,  no  puga  realitzar  la  seua jornada laboral  completa,  extrem que haurà  d’acreditar-se
inicialment  per  la  Unitat  de  Valoració  Mèdica  d’Incapacitats  i,  en  aquells  casos  en  què  siga
revisable, ratificar-se de forma anual per aquesta Unitat.

d) Personal funcionari a qui li falte menys de cinc anys per a complir l’edat de jubilació forçosa.
Sempre que resulte compatible amb el correcte funcionament dels serveis, es podrà autoritzar que
la reducció de jornada s’acumule en jornades completes, sense que aquesta acumulació puga
suposar,  en  cap cas,  un període superior  a  sis  mesos continuats en un període d’un any,  a
comptar des del dia del seu inici.

2. El personal funcionari que, per naixement de filles e fills prematurs o per qualsevol altra causa,
haja de romandre hospitalitzat a continuació del part, tindrà dret a reduir la seua jornada de treball
fins a un màxim de dues hores, amb la disminució proporcional de les seues retribucions, sense
perjudici del permís previst en l’article 28 d’aquest decret.

3. El personal que ocupe llocs de treball amb component d’acompliment del complement de lloc de
treball, que comporten una jornada de 35 hores setmanals, podrà sol·licitar una jornada reduïda,
contínua i ininterrompuda de les 9 a les 14 hores, o les equivalents si el lloc exercit està subjecte a
torns, percebent un 75 % del total de les seues retribucions.

Per a la  concessió d’aquesta jornada reduïda es requerirà que la persona sol·licitant  acredite
l’existència de circumstàncies personals diferents de les previstes en l’apartat 1, que justifiquen la
seua necessitat, havent de motivar-se’n la denegació.

4. Es podrà sol·licitar reducció de jornada d’una hora diària sense disminució de retribucions per
les causes següents:

a) Per les causes previstes en els apartats a) b) i c) del número 1. No obstant això, en el cas de
guarda legal d’infants de 12 anys o menors, es podrà concedir únicament quan concórrega algun
dels supòsits següents:

1r. Que el menor requerisca especial dedicació

2n. Que el menor tinga 3 anys o menys

3r. Que tinga a càrrec seu dos o més menors de 12 anys o menors

4t. Que es tracte de família monoparental

b)  Durant  un termini  màxim de 6 mesos,  a comptar des de la data de finalització del permís
corresponent, per adopció, acolliment o guarda amb finalitats d’adopció, d’un menor de més de 12
mesos, que per les seues circumstàncies i experiències personals degudament acreditades
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pels serveis socials competents, o que per provindre de l’estranger, tinguen especials dificultats
d’inserció social i familiar.

5. Quan per raons de malaltia molt greu calga atendre la cura del cònjuge, parella de fet o d’un
familiar de primer grau, el personal funcionari tindrà dret a sol·licitar una reducció de fins al 50 %
de la jornada laboral, amb caràcter retribuït i pel termini màxim d’un mes.

Per al gaudi d’aquesta reducció es requereix informe del facultatiu que assisteix al pacient que
determine que la malaltia és molt greu i la necessitat de cures per a atendre la persona malalta.

Aquesta reducció quedarà sense efecte, tot i que no haja transcorregut el termini màxim d’un mes,
en cas d’alta o defunció del familiar.

En el cas que hi haguera més d’un beneficiari d’aquest dret pel mateix subjecte causant, podran
gaudir-ne de forma parcial, respectant en tot cas el termini màxim.

6. Les empleades víctimes de violència sobre la dona, per a fer efectiu el seu dret a l’assistència
social integral, tindran dret a la reducció d’un terç de la jornada sense reducció d’havers, o bé d’un
50 % de la jornada, amb una reducció d’havers corresponent a la diferència entre el terç i la meitat
d’aquella.

7. El personal víctima de violència terrorista tindrà dret a una reducció de jornada en els mateixos
termes previstos en l’apartat anterior.

8. Quan el  personal es reincorpore al  servei efectiu després de la finalització d’un tractament
oncològic, podrà sol·licitar, durant el termini màxim d’un mes des de la data de l’alta mèdica, una
reducció de fins al 25 % de la jornada sense reducció d’havers. Aquest termini podrà ampliar-se en
un  mes,  més  quan  el  personal  justifique  la  persistència  en  el  seu  estat  de  salut  de  les
circumstàncies derivades del tractament oncològic.

Els òrgans competents en matèria de personal concediran aquesta

reducció quan s’hi afavorisca la plena recuperació funcional de la persona o s’eviten situacions
d’especial  dificultat  o  penúria  en  l’exercici  del  seu  treball.  La  persona  sol·licitant  haurà
d’acompanyar la documentació acreditativa de l’existència d’aquesta situació.

Disposicions comunes a les reduccions de jornada

1. Les reduccions de jornada previstes en l’article 7 són incompatibles entre si, a excepció de les
dels apartats 7.1.c), 7.6 i 7.7, que seran compatibles amb les restants.

2. En el cas que es tinga dret al gaudi simultani de diverses reduccions de jornada compatibles
entre si, només podrà concedir-se’n una sense deducció de retribucions, i a la resta se’ls aplicarà
la deducció proporcional que corresponga.

3. Si diversos funcionaris o funcionàries de l’administració de la Generalitat tingueren dret a una
reducció de jornada respecte a un mateix subjecte causant, podran gaudir d’aquest dret de forma
parcial.

En aquests casos, les sol·licituds de reducció de jornada parcial hauran de presentar-se de forma
simultània, tot indicant tant el nombre global d’hores de reducció, com el nombre concret que en
gaudirà cadascun.  El  gaudi  de la  reducció de forma parcial,  serà ininterromput,  és a dir,  una
vegada concedit només podrà modificar-se el règim pactat mitjançant nova sol·licitud i resolució
de l’òrgan competent.

4. El personal acollit a les anteriors reduccions de jornada veurà disminuïda proporcionalment la
jornada que realitze en les situacions previstes en l’article 13.
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5. El personal que sol·licite deixar sense efecte una reducció de jornada no podrà començar a
gaudir-ne una altra per la mateixa causa fins que transcórrega, com a mínim, un mes des que es
va deixar sense efecte la reducció anterior.

6. Les reduccions de jornada que comporten disminució de retribucions seran concedides per la
direcció general competent en matèria de funció pública. En el cas que no comporten disminució
de retribucions, serà l’òrgan competent en matèria de personal de cada conselleria o organisme el
que les concedisca.

7.  El  personal  haurà  d’informar  l’òrgan  competent  en  matèria  de  personal  amb  quinze  dies
d’antelació de la data en què es reincorporarà a la seua jornada ordinària.

8. Les previsions de l’apartat 5 no seran aplicables a les empleades víctimes de violència sobre la
dona, ni al personal funcionari víctima de terrorisme que gaudisquen d’una reducció de jornada
per aquesta causa.

9. En els supòsits en què el personal tinga dret a sol·licitar una reducció de jornada d’una hora
diària  sense deducció  de retribucions,  però  sol·licite  un nombre d’hores de reducció  superior,
dirigirà la seua sol·licitud a la direcció general competent en matèria de funció pública, la qual
resoldrà totes dues reduccions descomptant l’hora diària al nombre global d’hores de reducció
sol·licitades.
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