
 

 

 

GUIA permisos i substitucions del personal 

docent en centres docents concertats. 

Normativa: Instruccions de la Direcció General de Centres Docents, per les qual 

s'estableixen mesures referents a l'adaptació de la gestió administrativa de 

les incidències generals susceptibles de substitució de conformitat amb 

l’Ordre 2/2019, de 17 de gener, de la Conselleria d’Educació, Investigació, 

Cultura i Esport. 

La situació de crisi sanitària actual ocasionada pel COVID-19 va provocar que el dia 23 de 

març, la Conselleria d’Educació enviarà unes instruccions a les direccions dels centres 

concertats on s’explicava la paralització de qualsevol variació en nòmina en el sistema de 

pagament delegat. Aquestes instruccions afectaven a les substitucions, noves 

contractacions, modificacions de jornada del personal, excedències, etc, del personal 

docent en règim de pagament delegat en els centres privats concertats. Aquestes 

instruccions eren només temporals. 

 

Funcionament de les noves instruccions aprovades el passat 17 d’abril en reunió 

Comissió de Seguiment Concertada. 

A partir del pròxim 27 d’abril queden sense efecte les Instruccions del 23 de 

març de 2020, de la Direcció General de Centres Docents, relatives a les 

substitucions i permisos del personal docent en règim de pagament delegat en els centres 

privats concertats durant l’aplicació de l’estat d’alarma (RD 463/2020). 



 

POSSIBLES DUBTES QUE SE’NS PODEN PLANTEJAR: 

 

1.- Què he de fer si durant aquest temps vull accedir a la jubilació parcial, demanar 

una reducció de jornada o gaudir de qualsevol altre permís o excedència? I si he de 

reincorporar-me per finalització de permís o excedència? 

El personal docent inclòs en el sistema de nòmina de pagament delegat 

haurà de comunicar per mitjans telemàtics qualsevol circumstància que afecte a la 

seua situació contractual, laboral, de jornada i/o de modificació de cotització que 

succeixca durant la vigència de l'estat d'alarma davant la titularitat del seu centre.  

 

2.- Estava en situació d’Incapacitat Temporal però em donen d’alta. Com he d’actuar? 

El personal docent que es trobe en situació d'incapacitat temporal i que 

durant el període de l'estat d'alarma ha sigut donat d’alta, haurà de  

comunicar-ho immediatament via telemàtica adjuntant el part d’alta del metge de 

capçalera a la titularitat del seu centre de treball.  

3.- Què ocorre si durant aquest període passe a estar en situació d’Incapacitat 

Temporal? 

El personal docent que passe a la situació d'incapacitat temporal durant 

el període de l'estat d'alarma, haurà de remetre el document mèdic de 

baixa per correu electrònic a la titularitat del seu centre de treball. 

 

IMPORTANT en tots aquests casos dalt esmenats, la titularitat de l’empresa ha de 

comunicar i tramitar immediatament via telemàtica aquestes circumstàncies al 

Departament de Finances de Serveis de Centres Concertats per a la inclusió en la 

corresponent variació de nòmina del docent afectat. 

 

4.- Em reincorpore a la meua tasca docent. Quines instruccions pedagògiques he 

de seguir? 

El personal docent que es reincorpora a la tasca docent haurà de posar-se 

en contacte per correu electrònic amb l'equip directiu del seu centre 

immediatament després de la seua incorporació, amb la finalitat d'organitzar el 



desenvolupament del seu treball durant el període de suspensió temporal de 

l'activitat docent presencial. 

 

                          

                                                       València 22 d’abril de 2020 


