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PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELL DE GOVERN DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT PER A 
ESTABLIR UN COMPLEMENT RETRIBUTIU DURANT ELS PERÍODES D’INCAPACITAT TEMPORAL 
DEL PERSONAL DE LA UNIVERSITAT. 

D’acord amb el que estableix la disposició addicional cinquanta-quatrena de la Llei 6/2018, de 
3 de juliol, 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 les entitats públiques que en 
depenguen, en situació d’incapacitat temporal o de llicència per malaltia, de manera que es 
puga assolir fins al cent per cent de les retribucions fixes del mes d’inici de la incapacitat 
temporal, aquest Consell de Govern, prèvia negociació de la Mesa Negociadora, adopta l’acord 
següent: 

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 
del Règim General de la Seguretat Social, assolisca 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 de fins al cent per cent de les retribucions, bàsiques i complementàries, 
corresponents a les seues retribucions fixes del mes d’inici de la incapacitat temporal. 

3. Queda sense efecte l’Acord del Consell de Govern de data 29 de novembre de 2012 i, per 
tant, no serà necessari aportar cap documentació per a accedir a aquest complement 
retributiu, punt 1, o al cent per cent de la retribució, punt 2.  

ENTRADA EN VIGOR 

Aquest 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. 

 


