Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció que estableix el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de
13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i s’adoptaran les mesures de seguretat necessàries per garantir la confidencialitat i la integritat de la información.

SOL·LICITUD PER AL RECONEIXEMENT DEL COMPLEMENT RETRIBUTIU D’INCAPACITAT TEMPORAL AL 100%
DADES PERSONALS
Primer cognom:

Segon cognom:

Nom:

DNI:

Telèfon 1:
Telèfon 2:

Adreça electrònica:

Adreça:

Localitat/Província:

Codi postal

DADES DEL REPRESENTANT EN CAS D'IMPOSSIBILITAT QUE LA PERSONA INTERESSADA FORMULE LA SOL·LICITUD
Primer cognom:

Segon cognom:

Nom:

DNI:

DATA D’INICI O RECAIGUDA DE LA SITUACIÓ D’INCAPACITAT TEMPORAL:

_ _ /_ _ /_ _ _ _

DADES PROFESSIONALS
Grup a què pertanyeu (marqueu amb una X):
PDI acollit al règim de
PDI acollit al règim de
Seguretat Social
MUFACE

Personal d’administració
i serveis

Campus al que pertanyeu:

Personal d’investigació

Destinació:

DEMANE:
Que em siga reconegut el complement retributiu del 100% de les meues retribucions fixes i periòdiques
de rèdit mensual des del primer dia de la incapacitat temporal a què es refereix aquesta sol·licitud
Signat:
València,

d

de 201

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A OMPLIR PEL SERVEI DE PREVENCIÓ I MEDI AMBIENT

De conformitat amb allò que estableix la normativa vigent i segons acord del Consell de Govern de data 5 de febrer de 2013,
una vegada revisada la documentació presentada per la persona interessada, el Servei de Prevenció i Medi Ambient informa:
Favorablement, ja que es troba dins dels supòsits de la normativa vigent.
No favorablement, ja que no es troba dins dels supòsits de la normativa vigent.

València,

d

de 201

INFORME ADREÇAT AL:

Gerent

Vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat

Reconeixement del complement retributiu.
No reconeixement del complement retributiu.

València,

de

de 201

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la notificació
d’aquesta resolució davant aquest mateix Rectorat o bé, directament, un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptats, igualment, des de l’endemà de la
seua notificació, davant els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana.
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