
USTEC·STEs (IAC) 
aconsegueix una 
sentència ferma que 
permet que el personal 
substitut cobri el juliol 
del curs 2015-2016 
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USTEC·STEs es va tancar durant la Mesa Sectorial 
corresponent i va impugnar judicialment l’Acord de Go-
vern 70/2016 de 31 de maig, que, entre altres mesures, 
suspenia el cobrament del juliol del personal substitut 
i reconeixia el dret a cobrar el 4t i 5è estadi al personal 
interí, però només amb efectes retroactius màxims des 
de l’1 de gener de 2016.

Amb la sentència del 3 d’abril 202/2018 del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya es van estimar a la 
part actora, USTEC·STEs, els aspectes següents:

• El cobrament del juliol de 2016 del personal subs-
titut que hagués treballat 6 mesos o més durant el 
curs 2015-16. Amb aquest objectiu, aleshores vam 
iniciar una campanya, que, com hem vist, ha es-
tat reeixida. Cal dir que a partir del juliol de 2017 
aquest dret ja fou restituït mitjançant l’Acord de 31 
de gener de 2017 amb el Departament.

• El cobrament del 4t i/o 5è estadi del personal in-
terí, amb efectes retroactius màxims dels 4 anys an-
teriors a la data de la sol·licitud, i no pas des de l’1 
de gener de 2016, com marcava l’Acord de Govern 
que va ser recorregut per USTEC·STEs i finalment 
anul·lat pel TSJC.

1. El dret a cobrar el 4t i 5è estadi es va aconse-
guir també gràcies a USTEC·STEs mitjançant 
diversos procediments judicials d’afiliats i afi-
liades (procediments 80/14, 10/16, 34/16 i 
107/16). La gran quantitat de sentències favo-
rables que va aconseguir l’Assessoria Jurídica 
d’USTEC·STEs i la nostra pressió (comunicats 
1 –  2 – 3) van fer rectificar el Departament, que 
va publicar l’Acord de Govern 70/2016 i l’Ordre 
ENS/2161/201, que en gestiona el cobrament 
amb la limitació de dret abans comentada i que 
ara el TSJC ha tombat. L’Ordre obria un termi-
ni de 3 mesos (que va finalitzar el 3 de novem-
bre de 2016) per sol·licitar-lo.

• En les millors condicions possibles, qui va 
sol·licitar el 4t i 5è estadi el primer mes pos-
sible (segons el Departament, l’agost de 2016) 
i que ja complia el 4t i 5è estadi l’agost de 2012 
podria arribar a percebre 10.174€ bruts. Si no-
més es complia el 4t estadi serien 5.425,20 €. 
Evidentment, l’afiliació que ja en va sol·licitar 
el cobrament amb anterioritat a les dates impo-
sades pel Departament podria arribar a cobrar 
l’estadi des del moment de la sol·licitud.

Malauradament, amb un acte d’immensa garraperia, 
el Departament d’Educació, lluny d’acatar la sentència 
i el guany que representava per als seus treballadors i 
treballadores, va recórrer la sentència davant el Tri-
bunal Suprem espanyol a mitjans de l’any 2018. Aquest 

recurs va impedir que la sentència fos ferma, excusa 
que el Departament va fer servir per no complir-la, la 
qual cosa ja vam denunciar aleshores.

 
Però el 18 de juliol d’enguany, el Tribunal Suprem 

espanyol, a qui el Departament d’Ensenyament havia 
acudit, no n’ha admès a tràmit el recurs i li n’ha fet 
pagar les costes.

Davant d’aquest fet USTEC·STEs exigim al Depar-
tament d’Educació que compleixi una vegada per sem-
pre la sentència del 3 d’abril de 2018, de fa més d’un any 
i mig, i per tant:

1. Pagui immediatament el corresponent mes de 
juliol als substituts i substitutes que tinguin més de 
6 mesos de serveis prestats el curs 2015-2016.

2. Que tot el personal interí que ja va sol·licitar el 
cobrament del 4 i 5è estadi durant el 3 mesos ha-
bilitats amb aquest objectiu cobri d’ofici els efectes 
retroactius que li corresponen i no pas només des 
de l’1 de gener de 2016.

3. El canvi de redacció en l’ordre dels estadis per en-
cabir el que deixa clar la sentència i que USTEC·STEs 
fa molts anys que defensa: que els efectes econòmics 
dels estadis tornin a ser com abans de la crisi (“DES-
DE EL CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE LOS RE-
QUISITOS DE ACCESO A DICHO ESTADIO”) i 
no des que se sol·licita, un requisit que va exigir el 
Departament d’Educació durant la crisi. Aques-
ta modificació afectaria tot el professorat, tant 
funcionari/a de carrera com interí. 

Aquest nou guany judicial d’USTEC·STEs ha de ser-
vir perquè s’aturin les excuses del Departament per no 
fer efectius d’immediat els guanys de la sentència. 
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