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SISTEMES DE PROTECCIÓ

RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL 

El personal interí docent està inclòs en el sistema
del Règim General de la Seguretat Social. Aquest
règim presenta algunes caràcterístiques que con-
vé conéixer.

� Prestacions per desocupació
• Beneficiaris. Tindran dret a percebre aquestes
prestacions els treballadors i les treballadores que
tinguen cotizats els 365 dies immediatament an-
teriors a la situació de desocupació.
• Tipus de prestacions. 
A) Prestacions per desocupació total, per als que
volen treballar i no poden. 
B) Prestacions per desocupació parcial, per als que
han vist reduïda la seua jornada de treball en, al-
menys, un 33%.
• Quantia de les prestacions. 
Es calcularà tenint en compte la base reguladora
dels sis mesos immediatament anteriors a la si-
tuació de desocupació, i se n’obtindrà la mitjana.
Les quanties a percebre seran: 
A) Durant el 180 primers dies, es pagarà el 70% de
l’import de la base reguladora. 
B) A partir dels 181 dies, es pagarà el 60% de l’im-
port de la base reguladora.

� Prestacions per incapacitat temporal 
• La base que es tindrà en compte per a calcular
la prestació per incapacitat temporal (IT) serà la
base per contingències comunes.
• En el període que un treballador es troba en si-
tuació d’IT percebrà les quanties següents: 
A) Del dia 4 al dia 20, es pagarà per part de la Se-
guretat Social el 60% de la base reguladora; el 40%
restant el pagarà l'empresa.
B) Des del dia 21 es pagarà el 75% de la base re-
guladora i el 25% restant el pagarà l'empresa.
NOTA: LA CONSELLERIA PAGA EL 100% DEL SA-
LARI

� Tipus de jubilacions aplicables 
Es presenten a continuació els tipus de jubilacions
més habituals, encara que n’hi ha d’altres que no
se solen aplicar als funcionaris interins.
• Jubilació forçosa. Es produeix quan el treballa-
dor compleix 65 anys d'edat. La base reguladora
es calcula a partir de les bases per contingències
comunes dels 15 anys immediatament anteriors
al fet causant.
• Jubilació per incapacitat. Es produeix quan el tre-
ballador es troba en situació d’IT durant almenys
12 mesos, el quals podran ser prorrogats per sis
mesos més si hi ha alguna possibilitat de recu-
peració o el diagnòstic és incert. Actualment no es
concedeixen pràcticament prórrogues i al cap al
part de baixa número 33 aproximadament Inspecció
mèdica ja fa passar un tribunal.
Els períodes de baixa pel mateix motiu s'acumu-
laran a l’efecte d'aquest temps màxim, sempre que
entre baixa i baixa no hagen transcorregut més de
sis mesos. Per al càlcul de la base reguladora es
tenen en compte les bases de contingències co-
munes dels últims huit anys.
D'aquests períodes d’IT, es poden derivar quatre
tipus de jubilacions: 
• Jubilació parcial. No se sol aplicar.
• Jubilació per incapacitat total per a la professió
habitual.
El treballador percebrà, si és menor de 55 anys,
el 55% de la base reguladora i, si és major de 55
anys, el 75%.
• Jubilació per incapacitat absoluta per a qualse-
vol professió.
Es percebrà el 100% de la base reguladora. No hi
ha descompte d’IRPF.
• Gran invalidesa. No se sol aplicar. 150% de la base
reguladora. No se sol aplicar, ja que es dona en ma-
lalties molt greus i amb molta dependencia de la
persona malalta.

• Jubilació als 60 anys. És produeix quan el tre-
ballador té cotitzats a la Seguretat Social un mí-
nim de 15 anys i ha realitzat alguna cotització abans
de l’1 de gener de 1967. La base reguladora, equi-
valent a la base per contingències comunes dels
últims 15 anys, es redueix en un 8% per cada any
que falte per a complir els 65 anys.

� Prestacions durant la maternitat 
Durant el període de permís maternal es perce-
brà el 100% de la base per contingències comu-
nes, la qual serà pagada íntegrament per la Se-
guretat Social. Aquesta prestació no està subjec-
ta a cap tipus de retenció (IRPF, Seguretat Social
o altres).

NOTA IMPORTANT PER AL PERSONAL SUBSTI-
TUT: Cal demanar la baixa quan es té el nome-
nament per cobrar en funció de la nòmina actual
i no en funció de la prestació d’atur.

Enxarxats

Enxarxats és una iniciativa de l'STEPV per a
compartir recursos amb els centres. Des d’a-
quest espai (http://stepv.intersindical.org/
enxarxats) es pot accedir a múltiples infor-
macions sobre diferents sectors educatius o
a pàgines web amb materials, recursos i en-
llaços referents a aspectes d’interés per al
treball a l’escola (un món de llibres, el 9 d’Oc-
tubre, educació per al consum, celebritats...)
o informacions útils (Un nadal diferent, un es-
tiu de profit...).

La Junta de Personal Docent?

És l'òrgan legal de representació sorgit de les
eleccions sindicals en l'àmbit de cada Direcció
Territorial: València, 65 representants (30
STEPV); Alacant, 55 (27); Castelló, 31 (13). Les
organitzacions amb més del 10% del total de
vots emesos integren les meses sectorials
d'Educació, una en l'àmbit de la Conselleria
i, una altra, en el conjunt de l’estat. Al País Va-
lencià, l’STEPV hi té el 50,7% de represen-
tativitat; la resta es reparteix entre CCOO
(23,9), ANPE (14,5) i UGT (10,6).

El comité de salut laboral

Els comités de salut laboral són òrgans pa-
ritaris integrats per representants de l'ad-
ministració i dels treballadors que han de vet-
lar per la seguretat i la salut laboral i als quals
pot adreçar-se qualsevol treballador o tre-
balladora. Les delegades i els delegats de
prevenció tenen atribuïdes funcions especí-
fiques en matèria de prevenció i són elegits
entre els membres electes de les juntes de
personal i de les seues seccions sindicals. Ex-
erceixen un treball de vigilància i control so-
bre el compliment de la normativa de pre-
venció de riscos laborals.


