Permisos, llicències i autoritzacions que concedeix la Direcció General de Personal
Docent
a) Permisos
 Per defunció, accident o malaltia greu d’un familiar si el succés es produeix en
una localitat diferent de la de residència del funcionari docent.
 Per dur a terme exàmens prenatals i tècniques de preparació al part.
 Per lactància d’un fill menor de dotze mesos.
 Per naixement de fills prematurs o que, per qualsevol altra causa, hagin de
quedar hospitalitzats a continuació del part.
 Per raons de guarda legal (reducció de jornada).
 Per atendre la cura d’un familiar de primer grau per malaltia molt greu.
 Per matrimoni o per registre de parella estable.
 Per part (maternitat).
 Per adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent o simple.
 De paternitat pel naixement, l’acolliment o l’adopció d’un fill.
 Per raó de violència de gènere sobre la dona.
 Per cura d’un fill menor afectat per càncer o una altra malaltia greu.
 De dona gestant.
 Per participació en processos electorals.
b) Llicències
 Per interès particular exclusivament per a funcionaris de carrera (“assumptes
propis sense sou”).
c) Altres
 Recuperació de vacances d’agost per haver coincidit amb el gaudi dels permisos
següents: per part (maternitat). Per adopció o acolliment, tant preadoptiu com
permanent o simple, per paternitat i per acumulació de lactància d’un fill menor
de dotze mesos.
 Autorització per assistir a cursos de formació organitzats per institucions
dependents d’altres administracions educatives de qualsevol durada; a cursos de
formació organitzats per institucions dependents de la Conselleria d’Educació,
Cultura i Universitats i de durada superior a tres dies, i a programes europeus,
amb intercanvi o no d’alumnat.
 Reducció de jornada per a majors de 55 anys.
(Actualitzat 01/01/2017)

Procediment
 Amb caràcter general els permisos i les llicències s’han de sol·licitar, ALMENYS,
QUINZE DIES ABANS DE L’INICI DEL GAUDI DEL PERMÍS, LA LLICÈNCIA O L’AUTORITZACIÓ,
excepte que s’acrediti que la causa que hi dóna dret ha estat sobrevinguda.
 El funcionari docent ha de presentar la sol·licitud a la direcció del centre docent,
el qual ha de fer-la arribar a la Direcció General de Personal Docent en 48 hores.
Durant el mes d’agost el funcionari docent ha de presentar directament la
sol·licitud en el Registre de la Direcció General de Personal Docent.
 La Direcció General de Personal Docent sobre la base de la documentació
presentada concedeix o denega el permís, la llicència o l’autorització.
 LES RESOLUCIONS DE CONCESSIÓ DELS PERMISOS, LLICÈNCIES I AUTORITZACIONS ES FAN
PÚBLIQUES EN EL PORTAL DEL PERSONAL, PER LA QUAL COSA LA PERSONA SOL·LICITANT
L’HA DE CONSULTAR REGULARMENT.
 Els acords de concessió dels permisos, les llicències i les autoritzacions es
comunicaran al centre docent mitjançant el GESTIB.
 Les absències derivades de la concessió d’aquests permisos han de figurar en el
comunicat mensual de faltes com a absències justificades.
Per qualsevol aclariment o consulta:
Educació Primària: primaria@dgpdocen.caib.es
Educació Secundària: secundaria@dgpdocen.caib.es

(Actualitzat 01/01/2017)

