
 

  

 
 

C O N F E D E R A C I Ó N
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Si estàs embarassada o ja ets mare i estàs dins els quatre mesos 

posteriors al part, 
PERÒ l’Administració Pública, a l’hora de nomenar-te funcionària 

interina o contractar-te temporalment, no ho fa per aquest 
motiu (encara que no se t’exclogui de les borses o se’t reservi 
la plaça). 

HAS DE SABER QUE AQUESTA SITUACIÓ ÉS UNA 
CLARA DISCRIMINACIÓ PER RAÓ DE SEXE.

No ser nomenada interina suposa no ser donada d’alta en la Se-
guretat Social, per la qual cosa, la teva vida laboral es veurà 
afectada de cara al cobrament  del subsidi d’atur i de cara a la 
futura jubilació.
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 L’Administració Pública, malgrat que a l’Estatut 
dels treballadors, la Legislació de la Seguretat So-
cial i l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, s’indica 
clarament que un permís de maternitat no és 
equiparable a una situació d’incapacitat tempo-
ral, incorre en un gran error ja que en la pràctica 
sembla confundir-ho.

 Aquesta situació s’ha traduït en què s’ha deixat 
de nomenar interines a dones de les borses de 
treball perquè estaven en permís de maternitat, 

causant un gran perjudici a les afectades, espe-
cialment a aquelles que els seu nomenament 

acaba abans que el permís; en aquest cas, 
l’empresa no cotitza i a l’afectada, no se 

li descompta la quota, passant a una 
situació d’assimilada a la Seguretat 
Social, un temps que no es considera 
treballat, per la qual cosa no aparei-
xerà a la seva vida laboral.

 Encara que el Ministeri de la Pre-
sidència, en resposta a una consulta  
del desaparegut Ministeri d’Igualtat 
feta pel nostre sindicat, aconsella 
que s’hauria de produir la possessió 
de la plaça i a continuació, i seguir 
gaudint del permís de maternitat fins 
a la seva finalització. Aquesta situació 
no se duu a terme. 

SITUACIÓ DELS NOMENAMENTS COM A 
FUNCIONÀRIES INTERINES O CONTRAC-
TACIÓ TEMPORAL DE LES DONES EMBA-
RASSADES O DINS ELS QUATRE MESOS 
POSTERIORS AL PART.

D
 INTERSINDICAL VALENCIANA posa a disposició 
de les afectades els recursos pertinents per a 
què aquesta situació es corregeixi. Podem evi-
tar que la situació es perllongui, podem acon-
seguir que les afectades deixin de patir la dis-
criminació exigint l’acompliment de la Llei.
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