
JOAN OLTRA I VIDAL, REPRESENTANT LEGAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, COM A 

GERENT: 

En virtut del que disposa l’apartat 3 de l’acord 18/2013 del Consell de Govern de la Universitat 

de València , aprovat el 5 de febrer de 2013, sobre els complements retributius a la prestació 

econòmica de seguretat social per la situació d’incapacitat temporal, 

 

RESOL: 

Incorporar a l’àmbit de la Universitat les millores d’adaptació de les prestacions d’incapacitat 

temporal establertes en l’Ordre 12/2014, de 9 de juliol, de la Conselleria d’Hisenda i 

Administració Pública, per a la determinació del procediment i criteris d’aplicació de la millora 

voluntària de l’acció protectora de la Seguretat Social”, en la qual s’estableix el complement de 

fins al 100% de les retribucions en els supòsits següents: 

1. Situacions de violència de gènere 

2 Malalties infectocontagioses que donen lloc a l’aplicació de les mesures a què es refereix la 

Llei orgànica 3/1986, de 14 d’abril, de mesures especials en matèria de salut pública o que en 

prescriga l’aïllament l’òrgan competent en matèria de salut pública com a conseqüència de la 

declaració i/o l’estudi d’una malaltia de declaració obligatòria. 

3. Els trastorns següents diagnosticats per psiquiatria: processos el diagnòstic dels quals es 

correspon amb algun dels codis CIE-9-EM compresos entre el 290 al 298 (inclusivament); 

300.3; 307.1 o 307.51 (o els seus equivalents de la CIE-10) i que es tracta d’un trastorn mental 

greu d’acord als criteris acceptats comunament de les guies de pràctica clínica en psiquiatria. 

DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA 

Aquests supòsits han de ser acreditats davant la Secció de Seguretat Social en el cas de 

PAS/PDI laboral, o davant el Servei de Recursos Humans-PDI si es tracta de PDI acollit al 

règim de MUFACE/Classes Passives, sense que calga fer cap sol·licitud al Servei de Prevenció i 

Medi ambient de la Universitat. 

La documentació que s’ha d’aportar és la següent: 

1. En els supòsits de víctimes de violència de gènere, en virtut del que estableix l’article 19.2 de 

la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona 

en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, l’acreditació s’ha de realitzar d’acord amb el que 

disposen els apartats 1 i 2 de l’article 9 de l’esmentada llei. 

2. Per al supòsit de malalties infectocontagioses, n’hi ha prou amb el document que emeten 

els centres de salut pública, en el marc del que estableix la Llei orgànica 3/1986, de 14 d’abril, 

de mesures especials en matèria de salut pública, que en prescriu l’aïllament com a 

conseqüència de la declaració i/o l’estudi d’una malaltia de declaració obligatòria. 



 Aquest certificat s’ha de demanar al centre de salut pública de València. Les 

persones interessades han d'enviar un correu electrònic a l’adreça 

“epi_val@gva.es”, i aportar la documentació següent: 

 La sol·licitud que consta en aquesta resolució com a “annex 1” 

 La còpia del comunicat de baixa destinada al treballador/a, en la 

qual ha de constar clarament el nom de la malaltia que es pateix.  

 S'ha d'indicar un número de telèfon de contacte, ja que el Centre 

de Salut Pública ha d’avisar la persona interessada perquè hi 

acudisca a arreplegar el certificat. 

3. En el supòsit dels trastorns diagnosticats per psiquiatria descrits, cal aportar un informe del 

facultatiu especialista en psiquiatria en el qual es justifique tal circumstància. 

PROTECCIÓ DE DADES 

En qualsevol cas, tots els procediments relacionats amb processos d’incapacitat temporal 

s’han de tramitar de conformitat amb la normativa sobre protecció de dades de caràcter 

personal. Les acreditacions de les situacions excepcionals s’han de fer en document diferent 

del comunicat de baixa, encara que en aquest figure el diagnòstic o el codi de malaltia, ja que 

la Gerència i els serveis vinculats no estan legalment legitimats per al tractament de les dades 

de salut dels treballadors, i els justificants que aporten les persones interessades únicament es 

custodiaran a l’efecte del complement retributiu. 

ENTRADA EN VIGOR 

El que es disposa en aquesta resolució és aplicable a les situacions d’incapacitat temporal que 

s’hagen iniciat des de l’X de XXXX de 2016. Amb efectes des d’aquesta mateixa data, també 

s’aplicarà a tots els processos en vigor que s’hagen iniciat abans de l’esmentada data. 

 

 

València, XX de XXXXXX de 2016 

 


