Llicència per interès personal exclusivament per a funcionaris de carrera
(“assumptes propis sense retribució”)
1. Regulació
a) Article 118.4 i 118.5 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
b) Articles 14 i 16 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.
c) Acord del Consell de Govern de 4 de novembre de 2011 pel qual s’adopten
mesures per reduir el dèficit públic en relació amb la suspensió del nomenament
de nou personal funcionari interí docent i de la contractació de personal laboral
temporal docent al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears (BOIB núm. 172, de 17 de novembre).
2. Contingut
Els funcionaris de carrera tenen dret a sol·licitar aquesta llicència, sense
retribucions, amb una durada acumulada màxima de tres mesos cada dos anys.
3. Òrgan de resolució
Directora general de Personal Docent.
4. Aclariments
a) El personal interí no pot gaudir, en cap cas, d’aquesta llicència.
b) L’Administració concedeix aquesta llicència discrecionalment i pot denegar-la
per raons del servei.
c) És preceptiu l’informe del director del centre docent en què manifesti si es pot
concedir la llicència o si s’ha de denegar per necessitats del servei, tenint en
compte que no se substitueix el personal docent que gaudeixi d’aquesta llicència.
d) La durada de la llicència es computa per dies naturals (no s’exclouen els
diumenges ni els festius).
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e) Es comencen a computar els dos anys a partir del moment en què es gaudeix la
llicència per primer cop. Durant aquests dos anys, es poden demanar diferents
períodes de llicència que, en còmput global, no superin els tres mesos.
f) No es percebran les retribucions corresponents als dies inclosos dins el període
de gaudi del permís, però no causarà baixa en el règim general de la Seguretat
Social.
g) Les absències derivades de la concessió d’aquesta llicència han de figurar en el
comunicat mensual de faltes com a absències justificades.
Per a qualsevol aclariment o consulta:
Educació primària: primaria@dgpdocen.caib.es
Educació secundària: secundaria@dgpdocen.caib.es
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