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Informació general  
 
 
Per al reconeixement d’una prestació contributiva d’atur, per alta inicial o bé represa d’un 
temps que teniu reconegut anteriorment i no esgotat, necessiteu que el Servei de Personal 
Docent dels Serveis Territorials faci l’enviament telemàtic directament al SEPE del certificat o 
certificats d’empresa dels darrers 180 dies cotitzats i també que s’hagi enviat i consolidat la 
baixa en l’ afiliació al règim general de la Seguretat Social.  
 
A excepció del personal substitut que finalitza nomenament el 31 de juliol, amb caràcter 
general heu de sol·licitar sempre l’expedició i enviament del certificat d’empresa mitjançant un 
correu a l’adreça electrònica: 
 

certificats_ccentral.ensenyament@gencat.cat  
 

(especifiqueu Nom i Cognoms, DNI, darrer centre de treball i data de cessament)  
 
 
Tingueu present que:  
 
- El personal docent substitut heu de presentar als Serveis Territorials, tan si demaneu 
prestacions per atur com si no, el document original de la credencial de nomenament de 
personal docent substitut, amb la corresponent anotació per la direcció del centre de les dates 
d’incorporació i cessament al centre.  
 

Cal fer-ho al més aviat possible a continuació del dia del cessament, i en tot cas com a màxim 
2 dies feiners. Podeu demanar que el centre l’avanci per correu electrònic a l’adreça:  
 

substitucions_ccentral.ensenyament@gencat.cat  
 
- Heu de fer l’extracció dels vostres nomenaments de personal docent interí/substitut, així com 
de les nòmines mensuals si escau, al portal de l’empleat públic de la Generalitat de Catalunya 
(ATRI).  
 
- Amb caràcter previ a qualsevol sol·licitud de prestació o subsidi d’atur, us heu d’inscriure 
com a demandant d’ocupació en la vostra Oficina de Treball (SOC).  
 

Els dies de vacances retribuïdes no gaudides no esteu en atur i no us podeu inscriure. 
 
 - Per a l’atenció a l’oficina de prestacions (SEPE), és imprescindible utilitzar el servei de Cita 
prèvia (podeu sol·licitar-la per Internet www.sepe.es o per telèfon 901 01 02 10)  
 
- El Departament d’Ensenyament no és competent en matèria de prestacions per atur. 
 

Per qualsevol consulta o informació us heu d’adreçar a la vostra Oficina de Treball o bé per 
Internet, a l’adreça www.sepe.es  
 
 
 
 
 
 
 
 
Manresa, 11 de juny de 2018 




