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NORMATIVA

Normativa aplicable:

Instrucció de 21 d’abril de 2020, de la Direcció General de 
Personal Docent, per la qual s’estableixen mesures refe-
rents a l’adaptació de la gestió administrativa de les inca-
pacitats temporals, excedències, permisos i llicències del 
personal docent no universitari dependent de la Conse-
lleria d’Educació, Cultura i Esport durant l’estat d’alarma 
i les seues pròrrogues.

ATENCIÓ
1. S’estableix l’obligació del personal empleat de relacio-

nar-se a través de mitjans electrònics, és a dir, a través 
de la seu electrònica de la Generalitat.

2. Tots els tràmits que es realitzen per part del personal 
docent per correu electrònic hauran d’efectuar-se des 
dels seus comptes de correu electrònic oficials que te-
nen assignats per la Conselleria d’Educació, Cultura i 
Esport.

En cas de no disposar d’aquesta informació, es pot ob-
tindre a través de e-clau, accedint amb la clau d’OVIDOC/
ITACA o contactant amb el SAI.

 � https://appweb.edu.gva.es/eclau/
 � http://sai.edu.gva.es/

3. La gestió dels tràmits s’ha de realitzar mitjançant la 
seu electrònica de la Generalitat i, excepcionalment, a 
través dels correus electrònics de la direcció territorial 
de referència que figuren en l’annex de la instrucció. En 
el cas de sol·licituds enviades per correu electrònic, les 
direccions territorials hauran de procedir al seu regis-
tre d’entrada.

PREGUNTES I RESPOSTES
Qui pot sol·licitar l’anul·lació de la seua llicència, 
permís o excedència concedida?

Qui amb anterioritat al 14 de març no l’havia començat a 
gaudir.

Com es poden tramitar els permisos de maternitat, 
paternitat o assimilats? 

A través de la seu electrònica o, excepcionalment, a tra-
vés dels correus electrònics de cada direcció territorial 
que figuren en l’annex de la instrucció.

Com es tramiten les altes mèdiques des de la situació 
d’incapacitat temporal?

S’haurà de remetre el document mèdic d’alta per correu 
electrònic a l’adreça del seu centre docent, per al seu en-
registrament per part de la direcció del centre en l’aplica-
ció informàtica corresponent. Posteriorment, la direcció 
del centre docent haurà de remetre per correu electrònic 
el cessament del personal funcionari interí a la seua di-
recció territorial i comunicar per correu electrònic al per-
sonal funcionari interí que cessa per alta del titular.

Com es tramiten les baixes mèdiques?

Haurà de remetre el document mèdic de baixa per correu 
electrònic a l’adreça del seu centre docent, per al seu en-
registrament per la direcció del centre en l’aplicació in-
formàtica corresponent. Igualment hauran de remetre’s 
pel mateix procediment els comunicats de confirmació 
del personal docent en Incapacitat Temporal.

Com es tramiten les sol·licituds de reingrés d’una 
situació excedència?

A través de la direcció territorial que corresponga per a la 
seua resolució i amb efectes a partir de 27 d’abril.

Tinc autoritzat un permís per assistència a un curs de 
formació. Com queda aquest tema?

S’anul·len totes les autoritzacions de cursos concedides a 
partir de la declaració de l’estat d’alarma, als efectes de 
no consumir els 6 dies de formació anuals.
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