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1. Introducció
L'objectiu  d'aquest  document  és indicar  el  procediment  perquè els  centres públics puguen introduir  els
horaris del personal laboral i del personal no docent d'atenció educativa i que aquests puguen ser revisats
per les direccions territorials, sense necessitat de la utilització de mitjans impresos, fins a la seua aprovació.
O generar la pròrroga dels horaris que mantenen les mateixes característiques que al curs anterior.  

2. Plataforma OVICE
La tramitació de l'horari de cada empleat o empleada es realitzarà en un expedient únic per empleat o
empleada  a través de OVICE (plataforma per a la tramitació telemàtica dels centres educatius).

2.1. Procediment per als centres educatius
El director o directora del centre ha d'accedir a OVICE a través de la següent adreça web:
https://oficinavirtual.gva.es/oficina_tactica/

Una vegada en OVICE seleccionar l'opció  Centres públics (exclusiu) i en la part de dalt  Personal no
docent.
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A continuació seleccionem l’opció que interese:
- Sol·licitud d'aprovació d'horaris de personal no docent (PAS- Personal d'Administració i Serveis).
- Sol·licitud de pròrroga d’horaris de personal no docent (PAS- Personal d'Administració i Serveis).
- Sol·licitud d'aprovació d'horaris de personal no docent (PAE- Personal d'Atenció Educativa).
- Sol·licitud de pròrroga d'horaris de personal no docent (PAE- Personal d'Atenció Educativa).

Se selecciona una opció i l'accés del director o directora es realitzarà introduint el seu usuari i contrasenya
d'ÍTACA:
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Quan el  director  o directora del  centre accedeix al  tràmit  triat,  automàticament es carreguen les dades
relatives al centre en la següent pantalla:

El director o directora del centre ha de completar les dades que estiguen en blanc. A continuació prémer el
botó  SEGÜENT i  es passa a la següent pantalla on,  segons l'opció seleccionada, introduirà el  DNI de
l'empleat o l'empleada per a prosseguir amb la introducció de l'horari.

Segons l'opció triada es gestionarà l’elaboració d’un horari per al personal PAS o per al personal PAE.

3. Introducció de l’horari de personal no docent PAS.

En el tràmit Sol·licitud d'aprovació d'horaris de personal no docent (PAS- Personal d'Administració i
Serveis), introduirà les dades sobre l'horari per al personal d'administració del centre educatiu. 
El  director  o  directora  del  centre  on  estiga  adscrit  l’empleat  o  l'empleada,  introduirà  l'horari  de tota  la
setmana. En cas que l'empleat  o l'empleada realitze funcions en altres centres,  també haurà d'introduir
l'horari dels altres centres.

Una vegada introduït el DNI del personal apareixen les seues dades relacionades i a partir d'aqueix moment
es configura l'horari de l'empleat o l'empleada.
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A continuació introduirà l'horari de l'empleat o l'empleada PAS, amb l'hora d'entrada i l’hora d'eixida per a
cada dia. Per a introduir l'horari ens col·locarem en la casella del dia corresponent i apareixerà una venda
externa per a la selecció de l'hora i els minuts. Mourà les barres de desplaçament d'aquesta finestra per a
seleccionar l'hora que després apareixerà en la casella corresponent.

Es podrà copiar la selecció d'horaris feta el dilluns per a la resta de dies, per a no haver de repetir dia a dia
la mateixa distribució, prement sobre el següent botó:

Una vegada completat l'horari, es calcularà automàticament el total d'hores setmanals.

Si existeix qualsevol altre aclariment en el camp d'OBSERVACIONS podran incloure’s els comentaris que
siguen necessaris.
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Per a continuar premerà SEGÜENT i passarem al següent pas de l'expedient, la declaració responsable per
part del director o directora.

El  director  o  directora  comunicarà  l’horari  a  l’empleat  o  l'empleada  i  haurà  de  realitzar  la  declaració
responsable seleccionant l'opció corresponent a aquella que s'haja donat en el moment en què l'empleat o
l'empleada ha rebut l'horari i el document original serà custodiat en el centre docent. 

Qualsevol aclariment, que es vulga realitzar abans de l'enviament del document, es podrà omplir al camp
OBSERVACIONS.

Quan la  declaració  responsable  per  part  del  director  o  directora  ja  estiga  completada,  es  procedirà  a
finalitzar l'expedient perquè siga enviat. Polsarà SEGÜENT per continuar. 

A la següent pantalla polsarà ENVIAR i es remetrà a la Direcció Territorial per a la seua comprovació. A més
per al centre es generarà una documentació per a poder imprimir de l'expedient en tràmit. 
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No  és  necessari  enviar  per  correu,  ni  per  una  altra  via  que  no  siga  la  plataforma,  la  documentació
relacionada amb l'horari.

En prémer enviar es generà el document de l'expedient que podrà ser descarregat fent “clic” en el botó
OBTENIR  I  IMPRIMIR  DOCUMENT,  llavors  se'ns  descarregarà  la  documentació  relacionada  amb
l'expedient. 

NOTA IMPORTANT: El tràmit podrà ser generat tantes vegades com
es  requerisca  durant  el  període  de  presentació  d'aquest.  Si
existeixen duplicitats, prevaldrà l'últim expedient enviat.

3.1. Documentació generada en el procés de l’expedient PAS.
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La documentació que es genera de l'expedient en qüestió és la següent, les dades del centre, les dades de
l'empleat  o  l'empleada  i  la  configuració  de  l'horari,  tal  com  el  rebrà  la  Direcció  Territorial,  aquesta
documentació serà impresa i custodiada en el centre educatiu.
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4. Introducció de l'horari de personal no docent PAE

En  el  tràmit  Sol·licitud  d'aprovació  d'horaris  de  personal  no  docent  (PAE  -  Personal  d'Atenció
Educativa), s'introduiran les dades sobre l'horari per al personal educador d'educació especial, personal
educador d'educació infantil,  personal fisioterapeuta i  personal tècnic de gestió de suport en llengua de
signes del centre educatiu.

El director o directora del centre on estiga adscrit aquest personal introduirà l'horari de tota la setmana de
l'empleat o l'empleada. En cas que l'empleat o l'empleada realitze funcions en altres centres, també haurà
d'introduir l'horari dels altres centres.

Una vegada introduït el DNI del personal apareixen les seues dades relacionades i a partir d'aqueix moment
es configura l'horari de l'empleat o l'empleada.
Els camps a completar són:

• Règim Jurídic s'haurà de triar entre JORNADA CONTÍNUA o JORNADA PARTIDA..

• Horari Setmanal es triarà entre 18:07h, 36:15h., 38:45h o altre (si l’horari no s’adapta a les altres

opcions)

A continuació procedirà amb les dades relacionades amb l'horari:

• Reducció de Jornada, s'ha d'especificar si l'empleat o l'empleada té reducció de jornada, si és així,
introduirà el nombre d'hores que té de reducció.

• Atén  altres  centres,  si  l'empleat  o  l'empleada  completa  la  seua  jornada  en  altres  centres,
seleccionarà l'opció “SI” i especificarà en el camp “CENTRE O CENTRES QUE ATÉN” el nom del
centre, la població i els horaris dels altres centres als quals atén. (Exemple: Francisco Pérez està adscrit

al CEIP Cervantes i  atén  el CEIP Sant Sebastià el dimarts de 9 a 15 i el dijous de 12 a 15. El director  o
directora del Cervantes haurà d'introduir l'horari complet de la setmana. En l'apartat centre o centres que atén
posarà:   CEIP Sant  Sebastià  dimarts  de 9-10 atenció directa,  10-10.30 esmorzar,  10.30-11.30 seguiment,
11.30-15 atenció directa. Dijous de 12-14 atenció directa, 14-15 coordinació).
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Prosseguirà amb la introducció de l'horari  setmanal de l'empleat o l'empleada, ací s'especificarà l'horari
d'entrada i d'eixida i automàticament es calcularan les hores totals de la setmana.

Per a la selecció de les hores, en fer clic en la casella corresponent apareixerà una
finestra  externa  per  a  la  selecció  de  l'hora  i  els  minuts.  Mourà  les  barres  de
desplaçaments d'aquesta finestra per a seleccionar l'hora que després apareixerà
en la casella corresponent. Una vegada seleccionada l'hora correcta premerà en
HECHO i apareixerà en la casella corresponent.

Es podrà repetir la selecció d'horaris feta el dilluns per a la resta de dies, per a no haver de repetir dia a dia
la mateixa distribució prement sobre el següent botó:

A continuació procedirà a l'elaboració de l'horari de l'empleat o l'empleada on s'especificarà el període de
temps per a cada tasca depenent de la funció que exercisca:

4.1.  Distribució  de  la  jornada  del  Personal  Educador
d’Educació Especial 

La distribució de la jornada diària del personal educador d'educació especial es regirà per la Resolució de 9
de juliol de 2018, del secretari  autonòmic de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i
Llibertats Públiques, per la qual es dóna publicitat al Pacte de la Mesa Sectorial de Funció Pública, sobre
millora de les condicions de treball del personal educador d'educació especial (DOGV 8343 de 20 de juliol
de 2018). 

A continuació mostrem una taula la qual resumeix els temps i tasques per al personal educador d'educació
especial:
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La distribució  de  la  jornada  diària  de  personal  educador  comprendrà  una  jornada  laboral  de  dilluns  a
divendres en un horari lectiu comprés entre les 8 i les 17 i de 8h de treball màxim per dia. 

TASCA LÍMIT DIARI 8h. LÍMIT SETMANAL 40h.

a) Atenció directa a l’alumnat  25h

b) Tasques de coordinació i elaboració 
d’informes 

- Des de 45min a 60min 
- Màxim 105min (si s’uneix a la 
pausa per dinar)

- Des de 3h 45min a 5h.
- Màxim 8h. i 45min (si s’uneix a 
la pausa per dinar)

c) Seguiment de l’alumnat Màxim 1h i 15min Màxim 6h i 15min 

d) Temps de desplaçament entre els centres 
adscrits

JORNADA EFECTIVAMENT TREBALLADA

Pausa per esmorzar (entre les 10 i 12) 30min

Pausa per dinar (si finalitza després 15:30)
pot unir-se temps d’esmorzar
pot unir-se temps apartat b).

- Des de 45min a 60min

- +30min
- Màxim 105min (si s’uneix a 
l’apartat b)

4.2. Distribució de la jornada del Personal Educador 
d’Educació Infantil

La distribució de la jornada diària del personal educador d'educació infantil es regirà per la Resolució de 9
de juliol de 2018, del secretari  autonòmic de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i
Llibertats Públiques, per la qual es dóna publicitat al Pacte de la Mesa Sectorial de Funció Pública, sobre
millora de les condicions de treball del personal educador d'educació especial (DOGV 8343 de 20 de juliol
de 2018). 

A continuació  mostrem  una  taula  la  qual  resumeixen  els  temps  i  tasques  per  al  personal  educador
d'educació infantil:

La distribució de la jornada diària de l'educador/a comprendrà una jornada laboral de dilluns a divendres en
un horari lectiu comprés entre les 8 i les 17 i de 8h de treball màxim per dia. 

TASCA LÍMIT DIARI 8h. LÍMIT SETMANAL 40h.

a) Atenció directa a l’alumnat  25h

b) Tasques de coordinació i elaboració 
d’informes 

- Des de 45min a 60min 
- Màxim 105min (si s’uneix a la pausa 
per dinar)

- Des de 3h 45min a 5h.
- Màxim 8h. i 45min (si s’uneix 
a la pausa per dinar)

c) Seguiment de l’alumnat Màxim 1h i 15min Màxim 6h i 15min 

Pausa per esmorzar (entre les 10 i 12) 30min

Pausa per dinar (si finalitza després 15:30)
pot unir-se temps d’esmorzar
pot unir-se temps apartat b).

-Des de 45min a 60min
- +30min
- Màxim 105min (si s’uneix a l’apartat b)
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4.3. Distribució de la jornada del Personal Fisioterapeuta

La distribució de la jornada diària del personal fisioterapeuta es regirà per la  Resolució de 9 de juliol de
2018,  del  secretari  autonòmic  de  Justícia,  Administració  Pública,  Reformes  Democràtiques  i  Llibertats
Públiques, per la qual es dóna publicitat al Pacte de la Mesa Sectorial de Funció Pública, sobre millora de
les condicions de treball del personal educador d'educació especial (DOGV 8342 de 19 de juliol de 2018). 

A continuació mostrem una taula la qual resumeix els temps i tasques per a personal fisioterapeuta:

La distribució de la jornada diària del personal fisioterapeuta comprendrà una jornada laboral de dilluns a
divendres en un horari lectiu comprés entre les 8 i les 17 i de 8h de treball màxim per dia. 

TASCA LÍMIT DIARI 8h. LÍMIT SETMANAL 40h.

a) Atenció directa a l’alumnat  25h

b) Tasques de coordinació i elaboració 
d’informes 

coordinació externa

 
 Mínim 60minuts  

c) Temps de desplaçament entre els centres 
adscrits

JORNADA EFECTIVAMENT TREBALLADA

Pausa per esmorzar (entre les 10 i 12) 30min

Pausa per dinar (si finalitza després 15:30)
pot unir-se temps d’esmorzar

Des de 45min a 60min
+ 30min

4.4. Distribució de la jornada del Personal  Tècnic de Gestió de
Suport en Llengua de Signes.
La distribució de la jornada diària del tècnic de gestió de suport en llengua de signes es regirà per les
instruccions i pel 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 Valenciana.

A continuació mostrem una taula la qual resumeix els temps i tasques per a personal tècnic de gestió de
suport en llengua de signes:

La distribució de la jornada diària comprendrà una jornada laboral de dilluns a divendres en un horari lectiu
comprés entre les 8 i les 17 i de 8h de treball màxim per dia. 

TASCA LÍMIT DIARI 8h. LÍMIT SETMANAL 40h.

a) Atenció directa a l’alumnat  25h

b) Tasques de coordinació i elaboració 
d’informes 

- Des de 45min a 60min 
- Màxim 105min (si s’uneix a la 
pausa per dinar)

- Des de 3h 45min a 5h.
- Màxim 8h. i 45min (si s’uneix a 
la pausa per dinar)

c) Seguiment de l’alumnat Màxim 6h i 15min 

Pausa per esmorzar (entre les 10 i 12) 30min

Pausa per dinar (si finalitza després 15:30)
pot unir-se temps d’esmorzar
pot unir-se temps apartat b).

- Des de 45min a 60min
+30min
- Màxim 105min (si s’uneix a 
l’apartat b)

Versión: 02 Pág:15



DIRECCIÓ GENERAL D’INCLUSIÓ EDUCATIVA
Av. de Campanar, 32 – 46015

VALÈNCIA
Manual de procediment per a la 

creació o pròrroga dels horaris del personal PAS i PAE

4.5. Introducció de l’horari
A continuació procedim a la introducció de l'horari de l'empleat o l'empleada. 

En la visualització de l'horari tenim una taula per a completar diferents caselles de dades. En aquestes
caselles  de  dades  podem  observar  que  tenim  d'una  banda  els  dies  de  la  setmana  i  d’una  altra  les
distribucions horàries.

No és necessari  emplenar totes les caselles,  només únicament les que necessitem per a confeccionar
l'horari  real,  és  a  dir,  quan  una  mateixa  tasca  es  realitza  en  diferents  franges  horàries  del  dia  s'ha
d'especificar el temps exacte en cada franja. Automàticament es calcularà el nombre d'hores totals per dia i
per setmana de cada tasca. 
Si amb solament una opció de la tasca és suficient per a emplenar el temps, la resta es deixarà en blanc, no
serà necessari emplenar tots els apartats.
Si es necessitaren més opcions d’aquelles que es consideren actualment es deixarà especificat en el camp
d'observacions.

Les caselles que apareixen en color blau no es poden editar i les de final de columna i fila contenen la suma
total de les columnes i les files corresponents.

Per exemple: El fisioterapeuta que treballa en el següent centre té la següent distribució horària:
• Atenció directa amb l'alumnat: de dilluns a dijous de 9.00 a 11.00, els divendres de 9.00 a 10,  de

dilluns a dijous de 12.00 a 13.00 i els divendres d'11.30 a 12.00.
• Pausa de 30 min: de dilluns a divendres d'11.00 a 11.30.
• Elaboració  d'informes  i  tasques  de  coordinació: de  dilluns  a  dijous  d'11.30  a  12.00  i  els

divendres de 12.00 a 13.00.
• Pausa per a descansar i menjar entre 45 i  60min:  de dilluns a dijous de 14.00 a 13.00 i els

divendres de 13.00 a 13.30.

El següent exemple el completaríem de la següent manera i deixaríem en blanc aquelles caselles que no
necessitàrem emplenar. 

Es podrà copiar la selecció d'horaris feta el dilluns per a la resta de dies, per a no haver de repetir dia a dia
la mateixa distribució, prement sobre el següent botó:
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En el camp  COMPENSACIONS es podrà especificar els períodes en què l'usuari compensa  NOMÉS SI
EXCEDEIX DEL CÒMPUT ANUAL i en el camp OBSERVACIONS es descriurà qualsevol altre cas que no
es puga reflectir en l'horari anterior.

Per  a  continuar  premerà  SEGÜENT i  passarà  al  següent  pas  de  l'expedient,  la
declaració responsable per part del director o directora.

El  director  o  directora  del  centre  haurà  de  realitzar  la  declaració  responsable  seleccionant  l'opció
corresponent a la que s'haja donat en el moment en què l'empleat o empleada haja rebut la informació de
l'horari i posteriorment en realitzar l'enviament es generarà la documentació que haurà d'imprimir-se i signar-
se per totes dues parts. El document original serà custodiat en el centre docent. 

 En el  camp  OBSERVACIONS es podrà escriure qualsevol aclariment que es vulga realitzar abans de
l'enviament del document.

Quan la  declaració  responsable  per  part  del  director  o  directora  ja  estiga  completada,  es  procedirà  a
finalitzar l'expedient perquè siga enviat a la Direcció Territorial. Llavors es premerà SEGÜENT i ens portarà
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a la següent finestra on premerà ENVIAR i es remetrà a la direcció territorial per a la seua comprovació. A
més per al centre es generarà una documentació per a poder imprimir de l'expedient en tràmit. 
No  serà  necessari  enviar  per  correu,  ni  per  una  altra  via  que no  siga  la  plataforma,  la  documentació
relacionada amb l'horari.

Abans d'enviar la plataforma realitzarà les verificacions pertinents i no deixarà enviar fins que s'esmenen
totes. Un exemple de verificació per a completar és el següent:

Si no hi ha esmenes i tot és correcte, en prémer ENVIAR es genera el document de l'expedient que podrà
ser  descarregat  fent  clic  en el  botó OBTENIR I  IMPRIMIR DOCUMENT,  llavors  se'ns  descarregarà  la
documentació relacionada amb l'expedient. 

Una vegada l'horari  està complet el director o directora del  centre l’imprimirà li’l  mostrarà a l'empleat  o
l'empleada, perquè siga signat.

NOTA IMPORTANT: El tràmit podrà ser generat tantes vegades com
es  requerisca  durant  el  període  de  presentació  d'aquest.  Si
existeixen duplicitats, prevaldrà l'últim expedient enviat.
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4.6. Documentació generada en el procés de l’expedient PAE.

La documentació que es genera de l'expedient en qüestió és la següent, les dades del centre, les dades de
l'empleat  o  l'empleada  i  la  configuració  de  l'horari,  tal  com  el  rebrà  la  Direcció  Territorial,  aquesta
documentació serà impresa i custodiada en el centre educatiu.
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5. Reemplaçar un horari aprovat.
Quan un horari de PAS o PAE estiga aprovat i ha patit alguna modificació per algun motiu justificat, per
exemple una reducció de jornada, etc. aquest horari sofrirà canvis i per tant s'ha de generar un nou horari.

Quan  es  vulga  canviar  les  condicions  el  director  o  directora  del  centre,  accedirà  a  la  plataforma  i
seleccionarà a la persona i en el lloc.

Introdueix les dades de la persona i quan l'aplicació recupere les dades per al treballador, li apareixerà un
missatge avisant que aquesta persona ja té un horari aprovat, si vol modificar-ho, ha d'anar a la pestanya de
SUBSTITUIR SOL·LICITUD.

Quan entra a la pestanya de SUBSTITUIR SOL·LICITUD aleshores li apareixerà una finestra on el director 
o directora ha d'especificar el motiu de la substitució de l'horari, per exemple reducció de jornada.

Una vegada s'envia l'horari modificat, aquest substitueix a l'anterior i s'enviaria com si fora un horari nou.
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5.1. Documentació generada en el procés de reemplaçament.

La documentació que es genera en el procés és la mateixa que la que es genera en la creació d'un horari
nou.

6. Prórroga de un horario.

Tràmit nou que ens dona la possibilitat de prorrogar un horari, si aquest ha sigut aprovat en el curs anterior.
La  pròrroga  serà  factible  si  l'horari  va  ser  aprovat  i  per  a  aquest  nou  curs  reuneix  les  mateixes
característiques del curs anterior, és a dir, que el lloc aquest adscrit al mateix centre, la persona tinga el
mateix horari i realitze les mateixes itineràncies, si les té, aleshores es podrà prorrogar. 

El director o directora del centre ha d'accedir a OVICE a través de la següent adreça web:
https://oficinavirtual.gva.es/oficina_tactica/

Una vegada en OVICE seleccionar l'opció  Centres públics (exclusiu) i en la part de dalt Personal no
docent.
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A continuació seleccionem l’opció que ens interesse:
- Sol·licitud d'aprovació d'horaris de personal no docent (PAS- Personal d'Administració i Serveis).
- Sol·licitud de pròrroga d’horaris de personal no docent (PAS- Personal d'Administració i Serveis).
- Sol·licitud d'aprovació d'horaris de personal no docent (PAE- Personal d'Atenció Educativa).
- Sol·licitud de pròrroga d'horaris de personal no docent (PAE- Personal d'Atenció Educativa).

Se selecciona una opció i l'accés del director o directora es realitzarà introduint el seu usuari i contrasenya
d'ÍTACA:
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Quan el  director  o directora del  centre accedeix al  tràmit  triat,  automàticament es carreguen les dades
relatives al centre en la següent pantalla:

El director o directora del centre ha de completar les dades que estiguen en blanc. A continuació prémer el
botó  SEGÜENT i  es passa a la següent pantalla on,  segons l'opció seleccionada, introduirà el  DNI de
l'empleat o l'empleada per a continuar amb la recuperació de les dades personals i l’horari.

Segons l'opció triada es gestionarà la pròrroga d’un horari per al personal PAS o per al personal PAE.

Versión: 02 Pág:25

DADES
 EMPLEAT/-DA

DADES DEL
CENTRE



DIRECCIÓ GENERAL D’INCLUSIÓ EDUCATIVA
Av. de Campanar, 32 – 46015

VALÈNCIA
Manual de procediment per a la 

creació o pròrroga dels horaris del personal PAS i PAE

IMPORTANT: Si l'empleat no tinguera cap horari aprovat, s'emetria un missatge d'error, que ens diria: NO
S'HA  TROBAT  UNA  SOL·LICITUD  APROVADA  EN  EL  CURS  ANTERIOR  PER  A  AQUEST
TREBALLADOR.
 

Si s'han recuperat les dades correctament, seleccionaríem següent i continuaríem amb el tràmit.
En  la  següent  pantalla  DECLARACIÓ  RESPONSABLE,  únicament  es  pot  seleccionar  l'opció  de
CONFORME, ja que si el personal no estiguera conforme, és perquè s'ha de realitzar algun canvi i per tant
no es podria prorrogar l'horari.

Si se selecciona qualsevol de les altres opcions, l'aplicació emet el següent error “Únicament en el cas que
l'empleat estiga CONFORME amb l'horari es podrà enviar. En qualsevol altre cas, al no tractar-se d'una
pròrroga ha d'utilitzar el tràmit de sol·licitud d'aprovació d'horari.” i no permet continuar.
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Si s'ha seleccionat l'opció de CONFORME, es fa clic sobre següent i ens apareixerà la pantalla per a enviar
la sol·licitud. Premem sobre ENVIAR i es remetrà a la Direcció Territorial per a la seua signatura. A més per
al centre es generarà una documentació per a poder imprimir de l'expedient en tràmit. 
No  és  necessari  enviar  per  correu,  ni  per  una  altra  via  que  no  siga  la  plataforma,  la  documentació
relacionada amb l'horari.

En prémer enviar es generà el document de l'expedient que podrà ser descarregat fent “clic” en el botó
OBTINDRE  I  IMPRIMIR  DOCUMENT,  llavors  se'ns  descarregarà  la  documentació  relacionada  amb
l'expedient. 

6.1. Documentació generada en el procés de pròrroga.

La documentació que es genera en el procés és la mateixa que la que es genera en la creació d'un horari
nou, a excepció que en la sol·licitud indica que és una pròrroga.
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