
REGLAMENT DEL FONS DE SOLIDARITAT D’ASPEPC·SPS 
 
 
Article 1. Constitució del Fons de Solidaritat 
 
D’acord amb l’article 6.h) dels Estatuts d’ASPEPC·SPS, que preveu la possibilitat de            
constituir un fons de solidaritat com a mitjà de reequilibrii econòmic per a tots els afiliats                
que puguin veure reduïts els seus havers per trobar-se en situació d'Incapacitat Laboral             
Transitòria, així com, eventualment, qualssevol altres supòsits que comportin pèrdua          
d’havers salarials amb caràcter temporal, es constitueix el Fons de Solidaritat           
d’ASPEPC·SPS, que es dotarà per a cada curs escolar amb la quantitat aprovada pel              
Secretariat Nacional. 
 
Article 2. Objecte del Fons de Solidaritat 
 
La constitució per part d'ASPEPC·SPS Sindicat de Professors de Secundària, de           
l’esmentat Fons de Solidaritat, té com a objecte l’abonament d’un ajut als afiliats en cas               
d’Incapacitat Laboral Transitòria com a conseqüència d’una malaltia comuna o d’un           
accident no laboral, d’acord amb els requisits d’aquest Reglament.  
 
Article 3. Requisits subjectius per ser perceptors de l’ajut 
  
Són requisits necessaris per pecebre l’ajut ser afiliat a ASPEPC·SPS amb una            
antiguitat mínima d’un any i estar al corrent de pagament. No podran sol·licitar l’ajut en               
cap cas les persones que en el moment de sol·licitar l’afiliació estiguin en tràmits              
d’obtenir una Incapacitat Laboral Permanent. 
 
Article 4. Requisits objectius 
 
El professorat afiliat podrà sol·licitar l’ajut per a les malalties comunes i els accidents no               
laborals, quan aquests comportin una reducció de percepcions per part de           
l’administració.  
 
No es podrà sol·licitar cap ajut per aquells supòsits excepcionals, establerts al DECRET             
LLEI 4/2017 que garanteixen el 100% de les retribucions en situacions d’incapacitat            
temporal per contingències comunes, i que són: 
 

- 1. La situació d'incapacitat temporal de les empleades públiques embarassades,          
encara que no doni lloc a una situació de risc durant l'embaràs.  
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- 2. La situació d'incapacitat temporal de les víctimes de violència de gènere.  
- 3. La situació d'incapacitat temporal que comporti hospitalització o intervenció          

quirúrgica, amb independència que sobrevingui amb posterioritat a l'inici de la           
incapacitat i sempre que es correspongui amb el mateix procés patològic, així            
com la derivada de processos oncològics. A aquests efectes, els supòsits           
d'intervenció quirúrgica es complementaran sempre que requereixin repòs        
domiciliari i derivin dels tractaments inclosos en la cartera bàsica de serveis del             
sistema nacional de salut.  

- 4. La situació d'incapacitat temporal que derivi d'un tractament de reproducció           
assistida o del període de lactància, encara que no doni lloc a una situació de               
risc durant la lactància.  

- 5. La situació d'incapacitat temporal derivada de malalties que han estat causa            
de discapacitat de grau igual o superior al 33%.  

- 6. La situació d'incapacitat temporal derivada d'exploracions diagnòstiques        
invasives, com endoscòpies, colonoscòpies, gastroscòpies, fibroscòpies,      
cateterismes i altres exploracions similars.  

- 7. La situació d'incapacitat temporal per interrupció voluntària de l'embaràs en el            
primer trimestre de gestació per inducció farmacològica.  

- 8. La situació d'incapacitat temporal per altres malalties greus i/o subjectes a            
declaració obligatòria. S'inclouen en aquest apartat les malalties greus recollides          
a l'annex del Reial decret 1148/2011, de 29 de juliol, per a l'aplicació i              
desenvolupament, en el Sistema de Seguretat Social, de la prestació econòmica           
per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu, així com també               
les cardiopaties isquèmiques. Així mateix, s'inclouen en aquest apartat les          
malalties subjectes a declaració obligatòria recollides en els annexos I i III del             
Reial decret 2210/1995, de 28 de desembre, pel qual es crea la xarxa nacional              
de vigilància epidemiològica. 

 
Igualment, no es podrà sol·licitar cap ajut en situacions d’incapacitat temporal derivades            
de malalties i accidents professionals, ja que la prestació reconeguda en aquests casos             
és també del 100% de les retribucions.  

   
Article 5. Quantitat de l’ajut 
 
Per cada dia que l’afiliat es trobi en situació d’Incapacitat Temporal i que compleixi els               
requisits esmentats anteriorment, des del dia 4 fins al dia 20 inclòs del període              
d’incapacitat, el sindicat abonarà a l’afectat amb càrrec al fons de solidaritat la             
quantitat diària de 12,00 €.  
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La resolució dels ajuts es durà a terme preferentment durant el mes següent a aquell               
en què s’hagi fet efectiva la detracció d’havers. 

El límit d’ajuts per curs escolar que pot sol·licitar cada afiliat és l’equivalent a 30 dies. 
 
Article 6. Delimitacions 
 
No es concediran ajuts en els següents supòsits: 
 
a) Els processos patològics manifestats exclusivament per dolors, àlgies o vertígens, és            
a dir, sense altres símptomes objectius mèdicament comprovables mitjançant proves          
diagnòstiques complementàries; així com la fibromiàlgia o síndrome de fatiga crònica. 
b) La depressió, l’estrès, la síndrome del cremat o ‘burnout’, les malalties            
psicosomàtiques, psicosis, neurosis, psicopaties, alteracions de la personalitat, i         
qualsevol forma de trastorn mental. 
c) L’embaràs, avortament, part, i puerperi, i les malalties o complicacions derivades o             
agreujades pels anteriors supòsits, quan no comportin detracció d’havers. 
d) Les malalties o lesions ocasionades o ocorregudes en estat d’embriaguesa,           
alcoholisme, toxicomania o consum de drogues o estupefaents sense prescripció          
mèdica. Es considera que hi ha embriaguesa quan el grau d’alcohol en sang superi els               
límits legalment establerts per qualificar la conducta com delictiva, o quan l’assegurat            
sigui condemnat o sancionat per aquesta causa. 
e) Les malalties o lesions conseqüència d’actes de guerra, terrorisme, aglomeracions o            
alteracions de l’ordre públic, fets extraordinaris o catastròfics com terratrèmols,          
huracans, inundacions, fuites radioactives i epidèmies oficialment declarades. 
f) Els accidents derivats de la participació de l’afiliat en baralles (excepte que l’afiliat              
hagi actuat en legítima defensa i es demostri mitjançant sentència definitiva) i actes             
delictius. Les lesions derivades de l´intent de suïcidi i l’autolesió. 
g) Els accidents derivats de: la pràctica del submarinisme, escalada, arts marcials,            
barranquisme i altres activitats de risc objectiu. Esdeveniments amb ramat brau en el             
recinte acotat pel seu desenvolupament; i els derivats de la participació voluntària de             
l’afiliat en aquest tipus d’esdeveniment. La utilització de tot tipus de vehicles en             
entrenaments, competicions, acrobàcies, i l´us en vies no asfaltades o privades.           
Accidents derivats de la conducció de vehicles sense permís oficial de conduir. 
h) Els accidents provocats en l’exercici o pràctica de qualsevol esport com a             
professional. 
i) Qualsevol tipus de tractament no curatiu i qualsevol de les conseqüències i seqüeles              
a que se sotmeti voluntàriament l’afiliat com ara cirurgia estètica, vasectomia, lligadura            
de trompes, etc., excepte els que siguin conseqüència de malaltia o accident. El             
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tractament quirúrgic de l’obesitat, inclòs amb prescripció mèdica. Exàmens mèdics o           
revisions. 
j) Malalties o lesions generades dolosament per l’afiliat que impliquin risc per a la seva               
salut, així com l’omissió o interrupció voluntària del tractament i altres danys motivats             
voluntàriament per l’afiliat. 
k) Malalties neurològiques sense comprovació i/o objectivació per proves de diagnòstic           
complementàries. 
l) Malalties que tinguin un origen anterior a la sol·licitud d’afiliació que siguin             
conseqüència o comportin trasplantaments d’òrgans, tumors malignes, cardiopatia        
isquèmica, patologia de columna vertebral, diabetis insulinodependent,       
immunodeficiència, malalties congènites, defectes de naixement, així com les         
complicacions, conseqüències i seqüeles. 
m) Qualsevol contingència coberta al 100% per part de l’Administració, fins i tot en el               
cas que s’hagi produït detracció d’havers, si aquesta s’ha dut a terme per negligència              
de l’afiliat a l’hora de facilitar a l’Administració la documentació requerida per tal d’evitar              
l’esmentada detracció. 
 
Article 7. Sol·licituds 
 
En cas de trobar-se en una situació que permeti la sol·licitud de l’ajut, l’afiliat ha de                
justificar-ho mitjançant la tramesa del comunicat mèdic de baixa, els successius de            
confirmació i/o el comunicat mèdic d’alta, així com els informes mèdics necessaris per             
tal que quedi constància del diagnòstic definitiu, i la nòmina on consti la detracció              
d’havers patida.  
 
L’expedient de concessió de l’ajut s’iniciarà quan l’afiliat trameti la sol·licitud           
conjuntament amb tota la documentació sol·licitada, la qual cosa s’haurà de fer            
necessàriament abans del dia 15 del mes següent en què s’hagi patit la detracció              
d’havers. En cas de no aportar l’afiliat l’esmentada documentació en el termini            
esmentat, no es tramitarà la sol·licitud d’ajut.  
 
Article 8. Resolució i abonament 
 
Les sol·licituds d’ajuts seran resoltes pel Comitè Executiu i l’ajut serà abonat, si escau,              
al compte corrent on es carrega la quota d’afiliació, preferentment durant el mes             
següent a aquell en què s’hagi produït la detracció d’havers. 
 
Article 9. Devolució de l’ajut rebut 
 

4 



En el cas que, un cop rebut l’ajut, es reconegui posteriorment a l’afiiat el dret a rebre el                  
complement des del primer dia i fins al cent per cent de les retribucions, i se li aboni per                   
part de l’administració la quantitat inicialment descomptada, l’afiliat ho haurà de           
comunicar al sindicat i retornar la quantitat rebuda en concepte d’ajut. 
 
 
31 d’agost de 2017 
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