
                 

  
 
 
ACORD DEL CONSELL DE GOVERN DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER 

COMPLEMENTAR LES PERCEPCIONS DURANT LA INCAPACITAT 

TEMPORAL FINS ACONSEGUIR EL 100% DE LES RETRIBUCIONS. 

 

D'acord amb el que es disposa en la Disposició addicional cinquantena de la Llei de 

pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018, que estableix que cada Administració 

Pública podrà determinar, prèvia negociació col·lectiva, les retribucions a percebre pel 

personal al seu servei o al dels organismes i entitats públiques dependents, en situació 

d'incapacitat temporal o de llicència per malaltia, aconseguint-se fins al cent per cent de les 

retribucions fixes del mes d'inici de la incapacitat temporal, aquest consell de govern, previ 

acord de la Taula Negociadora, adopta el següent acord: 

 

QUANTIA DELS COMPLEMENTS A LA PRESTACIÓ ECONÒMICA PER 

INCAPACITAT TEMPORAL. 

 

1. Respecte del personal enquadrat en el Règim General de la Seguretat Social, 

s'estableix un complement retributiu des del primer dia de la incapacitat temporal 

que, sumat a la prestació de seguretat social, abast el cent per cent de les seues 

retribucions fixes del mes de l'inici de la incapacitat temporal. 

 
2. Respecte del personal funcionari inclòs en el Règim de Mutualisme administratiu, 

per al període que no comprenga l'aplicació del subsidi per incapacitat temporal, 

s'acorda la percepció del cent per cent de les retribucions, bàsiques i 

complementàries, corresponents a les seues retribucions fixes del mes d'inici de la 

incapacitat temporal. 

 
3. El personal de la universitat que es trobe en situació d'incapacitat temporal no 

haurà de presentar cap sol·licitud al Servei de Prevenció i Medi Ambient, ni 

aportar justificant de situació excepcional, ja que tota les situacions d'incapacitat 

temporal, amb independència de la seua causa, queden contemplades en allò que 

estableix el present acord. 



                 

  
 
 
 

ENTRADA EN VIGOR 

El present acord entrarà en vigor l'endemà de la seua aprovació pel Consell de Govern i tindrà 

efectes retroactius per a totes les situacions d'incapacitat temporal iniciades des del 

05/07/2018. 

 

DEROGACIÓ NORMATIVA 

El present acord deixa sense efecte l'establit en els apartats 1, 3 i 5 de l'Acord de Consell de 

Govern 18/2013, de 5 de febrer de 2013, i la resolució de Gerència de data 18 de maig de 

2016, dictada en aplicació de l'apartat 3 del ACGUV 18/2013. 

 

 

 

 


