
Direcció General de Funció Pública

Ciutat Administrativa 9 d'Octubre – Torre 4 – planta 5a
Carrer de la Democràcia 77, 46018  València

CIRCULAR 1/2023,  DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE FUNCIÓ PÚBLICA, SOBRE
ELS DIES COMPENSATORIS DE PERMÍS A GAUDIR DURANT L'ANY 2023.

En virtut del que disposa l’article 41 del Decret 42/2019, de 22 de març, del Consell, de
regulació de les condicions de treball del personal funcionari de l’Administració de la
Generalitat,  cada any natural, es concediran com a màxim dos  dies de permís quan
coincidisca  amb dissabte  alguna festivitat  d’àmbit  autonòmic  o  d’àmbit  nacional  de
caràcter retribuït, no recuperable i no substituïble.

Així  mateix,  quan  els  dies  24  i  31  de  desembre,  exempts  d'assistència  al  treball,
coincidisquen en festiu, dissabte o dia no laborable, tindrà dret a dos dies addicionals
de permís.

A la vista del Decret 130/2022, de 30 de setembre, del Consell, pel qual es determina
el calendari laboral d'aplicació en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana per a
l'any 2023 (DOGV núm. 9443, de 06.10.2022), i en exercici de les competències que té
atribuïdes  aquesta  Direcció  General  en  l'article  11  del  Decret  172/2020,  de  30
d’octubre, del Consell, d’aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria
de Justícia, Interior i Administració Pública,  s'informa que el personal esmentat podrà
gaudir durant l'any  2023 de  3 dies compensatoris de permís, addicionals als 6 dies
anuals d’assumptes propis, pels següents conceptes:

a) Dos dies per coincidir en diumenge els dies 24 i 31 de desembre.
b) Un dia per coincidir en dissabte la festivitat del 24 de juny.

Això  sense  perjudici  dels  dies  addicionals  d’assumptes  propis  per  antiguitat  que
puguen correspondre al personal en aplicació de l'article 80.2 de la Llei 4/2021, de 16
d’abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana i l’article 40 de l’esmentat
Decret 42/2019.
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