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NORMATIVA SOBRE LA PRESTACIÓ ECONÒMICA EN LA SITUAC IÓ 
D’INCAPACITAT TEMPORAL DEL PERSONAL QUE PRESTA SERV EI S 

A LA UNIVERSITAT JAUME I 
 

Aprovat per Acord del Consell de Govern de data 30 gener 2012 
Modificat per Acord del Consell de Govern de data 19 d’abril de 2016 (afegit art 4.4) 

 
 
El Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat 
pressupostària i de foment de la competitivitat, suposa un canvi d’orientació en relació 
amb la legislació anterior en molts aspectes i, en particular, pel que fa a la prestació 
econòmica en situacions d’incapacitat temporal per al personal que presta serveis en les 
administracions públiques.  
 
Fins ara, quan un empleat públic es trobava en situació d’incapacitat temporal, des del 
primer dia percebia el cent per cent de les seues retribucions. El RDLl 12/2012, 
modifica aquest punt i, a més, estableix que se suspenen els acords, pactes i convenis 
vigents que contradiuen el que es disposa en l’article 9 de l’esmentat RDLl. 
 
Per la qual cosa, cap administració pública pot complementar fins a la totalitat les 
retribucions que percep un empleat públic en situació d’incapacitat temporal, tret dels 
supòsits que amb caràcter excepcional i degudament justificats, es puguen establir. A 
aquest efecte, es consideren degudament justificats els supòsits d’hospitalització i 
intervenció quirúrgica. 
 
  
 
 
Primer. Àmbit d’aplicació 
 
Aquest acord és d’aplicació a tot el personal que presta serveis a la Universitat Jaume I, 
independentment de la naturalesa jurídica de la seua relació (funcionarial, laboral o 
eventual).  
 
Segon. Personal adscrit al règim general de la Seguretat Social 
 
En les situacions d’incapacitat temporal, al personal adscrit al règim general de la 
Seguretat Social només li seran reconeguts, mentre es trobe en aquesta situació, els 
complements de la prestació econòmica d’incapacitat temporal següents: 
 
 2.1  En la situació d’incapacitat temporal derivada de contingències comunes, es 
reconeixerà: 
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a) Des del primer fins al tercer dia, ambdós inclusivament, el cinquanta per cent 

de les retribucions de la classificació del lloc en la relació de llocs de treball, que es 
percebien el mes anterior a aquell en què va tindre lloc la incapacitat. 
  

b) Des del quart fins el vintè dia, ambdós inclusivament, un complement que, 
sumat a la prestació econòmica reconeguda de la Seguretat Social, siga equivalent al 
setanta-cinc per cent de les retribucions de la classificació del lloc en la relació de llocs 
de treball, que es percebien el mes anterior a aquell en què va tindre lloc la incapacitat. 

c) A partir del vint-i-unè dia, inclusivament, fins al cent per cent de les 
retribucions de la classificació del lloc en la relació de llocs de treball, que es percebien 
el mes anterior a aquell en què va tindre lloc la incapacitat. 
 
 2.2 En la situació d’incapacitat temporal derivada de contingències professionals 
la prestació reconeguda per la Seguretat Social es complementarà, durant tot el període 
de duració d’aquesta incapacitat, fins al cent per cent de les retribucions de la 
classificació del lloc en la relació de llocs de treball que es percebien el mes anterior a 
aquell en què va tindre lloc la incapacitat. 
 
Tercer. Personal adscrit a règims especials de la Seguretat Social del mutualisme 
administratiu (MUFACE i MUGEJU) 
 
En les situacions d’incapacitat temporal, al personal adscrit a algun d’aquests règims 
només li seran reconeguts, mentre es troben en aquesta situació, els complements de la 
prestació econòmica d’incapacitat temporal següents: 
 
 3.1 En la situació d’incapacitat temporal derivada de contingències comunes, es 
reconeixerà: 
 a) Des del primer fins al tercer dia, el cinquanta per cent de les retribucions, tant 
bàsiques com complementaries, com de la prestació per tenir un fill al seu càrrec, si 
escau, prenent com a referència aquelles que es percebien el mes immediat anterior al 
de causar la situació d’incapacitat temporal. 
 b) Des del quart fins al vintè dia, ambdós inclusivament, percebran el setanta-
cinc per cent de les retribucions, tant bàsiques com complementaries, com de la 
prestació per tenir un fill al seu càrrec, si escau. 
 c) A partir del vint-i-unè dia i fins el norantè, ambdós inclusivament, percebran 
la totalitat de les retribucions bàsiques, de la prestació per tenir un fill al seu  càrrec, si 
escau, i de les retribucions complementaries. 
 d) A partir del dia noranta-unè serà d’aplicació el subsidi establert en cada règim 
especial d’acord amb la seua normativa. 
 3.2 En la situació d’incapacitat temporal derivada de contingències 
professionals, la retribució a percebre es complementarà, des del primer dia, fins a 
arribar com a màxim al cent per cent de les retribucions, tant bàsiques com 
complementàries, que corresponien a aquest personal en el mes anterior al de causar-se 
la incapacitat. 
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Quart. Supòsits exceptuats 
 
Queda exceptuat de les minoracions retributives establertes en els apartats 2 i 3 d’aquest 
acord, i per tant se li abonarà el cent per cent de les retribucions, aquell personal la 
situació d’incapacitat temporal del qual siga conseqüència d’alguna de les següents 
patologies: 

4.1 Situacions d’incapacitat temporal derivades de contingències comunes en els 
supòsits d’hospitalització, així com en els processos d’incapacitat temporal derivats 
directament d’aquests supòsits, incloent-hi l’hospitalització domiciliaria i violència de 
gènere degudament acreditada. S’entén per hospitalització domiciliaria els supòsits 
inclosos en el punt 4 de l’annex III del RD 130/2006 pel qual s’estableix la cartera de 
serveis comuns del Sistema Nacional de Salut. 

4.2 Intervenció quirúrgica, així com en els processos d’incapacitat temporal 
derivats directament d’aquests supòsits. S’exclouen les intervencions quirúrgiques amb  
finalitat estètica. 

4.3 Així mateix, cal considerar els processos amb diagnòstics inclosos en la 
relació següent, basada en l’annex al RD 1148/2011: 

4.3.1  Oncologia: 

• Tumors malignes 

4.3.2 Hematologia: 

• Aplàsia medul·lar greu 
• Neutropènies  greus 
• Hemoglobinopaties  greus 

4.3.3 Al·lèrgia i immunologia: 

• Al·lèrgies alimentàries greus sotmeses a inducció de tolerància oral 
• Asma bronquial greu 
• Immunodeficiències primàries per defecte de limfòcits T 
• Immunodeficiències per defecte de fagòcits 
• Síndromes de disregulació immune i limfoproliferació 

4.3.4 Psiquiatria 

• Trastorns de la conducta alimentària 
• Trastorn depressiu major 
• Trastorn psicòtic 
• Trastorn esquizoafectiu 
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4.3.5 Neurologia: 

• Traumatisme cranioencefàlic sever 
• Lesió medul·lar severa 
• Epilèpsies refractàries al tractament 
• Malalties autoimmunes i neuromusculars: esclerosi múltiple, ELA, etc. 
• Infeccions i parasitosi del sistema nerviós central (meningitis, encefalitis, 

paràsits i altres infeccions) 
• Accident cerebrovascular 
• Narcolèpsia-cataplègia refractària al tractament. 

4.3.6 Cardiologia: 

• Miocardiopaties amb disfunció ventricular o arítmies greus 
• Cardiopaties amb disfunció cardíaca i classe funcional III-IV 
• Trasplantament cardíac 
• Infart agut de miocardi (IAM) 
• Altres cardiopaties greus 

4.3.7 Aparell respiratori: 
• Pneumopaties intersticials 
• Hipertensió pulmonar 
• Malalties respiratòries d’origen immunològic 
• Proteïnosi alveolar 
• Hemosiderosi pulmonar 
• Sarcoïdosi 
• Col·lagenopaties 
• Trasplantament de pulmó 
• Altres malalties respiratòries greus 

4.3.8 Aparell digestiu: 
• Resecció intestinal àmplia 
• Síndrome de dismotilitat intestinal greu (pseudoobstrucció intestinal) 
• Trasplantament intestinal 
• Hepatopatia greu. 
• Trasplantament hepàtic. 
• Pancreatitis 
• Altres malalties greus de l’aparell digestiu. 

4.3.9 Nefrologia: 
• Malaltia renal crònica, que requerisca hemodiàlisi o diàlisi peritoneal 
• Trasplantament renal 
• Síndrome nefròtica corticoresistent i corticodependent 
• Tubulopaties d’evolució greu. 
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• Acidosi tubular renal 
• Altres malalties nefrourològiques greus 

4.3.10 Reumatologia: 
• Artritis reumatoide 
• Lupus eritematós sistèmic 
• Malaltia mixta del teixit connectiu 
• Esclerodèrmia sistèmica 
• Malalties autoinflamatòries (febre mediterrània familiar, amiloïdosi i 

altres malalties autoinflamatòries greus) 
• Altres malalties reumatològiques greus. 

4.3.11 Cures pal·liatives: 
• Cures pal·liatives en qualsevol pacient en fase final de la seua malaltia 

4.3.12 Malalties infeccioses: 
• Complicacions derivades de la Infecció per VIH 
• Tuberculosi 
• Osteomielitis i artritis sèptiques 
• Endocarditis 
• Pielonefritis complicades 
• Sèpsia 

4.3.13 Cremades: 
• Cremades greus que requerisquen assistència domiciliària 

4.3.14  Endocrinologia 
• Complicacions degudes a la diabetis mellitus I: retinopatia, nefropatia, 

neuropatia, macroangiopatia, peu diabètic 
• Síndrome de Cushing 
• Síndrome d’Addison 

4.3.15 Complicacions incapacitants de l’embaràs, part i puerperi 
 

 
4.4.- Les malalties no incloses en els apartats anteriors, greus o que incapaciten per al 
desenvolupament del treball, a consideració del servei de vigilància de la salut, prèvia 
sol·licitud de l'interessat o la interessada. 
 
Cinquè. Procediment 
 
Per defecte, tot el personal en situació d’incapacitat temporal es troba en la situació 
prevista en els apartats 2 o 3 d’aquest acord. 
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El personal que es troba en situació d’incapacitat temporal i que considera que la seua 
patologia està inclosa en l’apartat 4 d’aquest acord i que, per tant, ha de percebre un 
complement que complete el cent per cent de la seua retribució, tal com s’ha establert en 
els apartats 2 i 3, ha de seguir el següent procediment: 
 

a) Presentar una sol·licitud dirigida al cap de Recursos Humans, en la que 
manifesta que es troba en situació d’incapacitat temporal, que la patologia  
que pateix està inclosa en l’apartat 4 d’aquest acord i que ho presenta de 
manera voluntària. L’informe mèdic que acompanyarà, en el que constarà el 
diagnòstic de la causa de la incapacitat temporal, podrà presentar-lo en sobre 
tancat o obert i podrà adjuntar tota l’informació que vulga aportar. 

 
b) Si l'informe mèdic es presenta en sobre obert, el cap del servei de Recursos 

Humans avaluarà la documentació i, si considera que la situació descrita està 
inclosa en el apartat 4 d'aquest acord, emetrà un informe positiu. 

 
c) Si l'informe mèdic es presenta en sobre tancat o l'avaluació del cap del servei 

de Recursos Humans no és positiva, el servei de Recursos Humans remetrà 
la documentació al servei de vigilància de la salut, fent-li constar que en el 
seu informe únicament indicarà si la patologia mencionada pel metge de 
capçalera, està en la llista de l’apartat 4 o si la despesa que suportarà el 
malalt en medicaments es onerosa. Una vegada arribat al Servei de Recursos 
Humans l’informe de vigilància de la salut, ho posarà en coneixement de la 
persona afectada 

 
Sisè. Còmput de dies 
 
Les referències a dies incloses en aquest acord s’entenen realitzades a dies naturals. 
 
 
Setè. Entrada en vigor 
 
Aquesta Normativa entrarà en vigor el dia 15 d’octubre de 2012 i la modificació a partir 
del dia 20 d’abril de 2016 i tindrà efectes en els processos d’incapacitat temporal que 
s’inicien a partir de l’entrada en vigor. 
 


