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Com a desplegament del que disposa I'Acoñ sabrc e/s dles d'abséncia pet mot¡us de saluf de 28

d'octubre de 2013 de la l\¡esa d'Universitats.

Vist el qués estableix la D¡spos¡cíó add¡c¡onal trénta'vu¡tena de la Llei de P¡essuposfos Generals de

/Esfaú pér a I'any 20'f 3 sobre el descompte en la ndmina dels empleats públics per abséncia al treball
per malaltia o accident que no doni lloc a una situació d'lncapacitat Temporal.

Tenint en compte I'afectació d'aquestes regulacions sobre la Normativa de jornada laboral, horaris i

permisos del personal de la UAB.

Per tot l'exposat, ¡ en exercic¡ de les competéncies que li són atribuides per l'article 83 dels Estatus de

la UAB, aquesta Geréncia ha resolt establir els següents criteris reguladors dels dies d'abséncia per

motius de salut sense comun¡cat médic d'lncapacitat femporal:

1 . S'estableix un máxim de 3 dies laborables sencers consecut¡us d'abséncia justificada al

treball per motius de salut. En el cas d'abséncies d'una part de la jornada, el permís

computar¿ respecte els marges tedrics de l'horari.

2. S'estable¡x un límit de 60 hores anuals retribuides per aquest concepte (o l'equivalent a I
jornades en el cas de vinculacions a temps parcia¡) a excepció de les derivades de:

a. Processos oncoldgics, malalties de llarga durada o malalties crÓniques
b. Embar¿s
c. lntervencions quirurgiques
d. Hospitalització
e. Accidents laborals
f. Violéncia de génere

En el cas de¡s supdsits inclosos en els punts a' b, c' d ¡e s'hauran d'acreditar mitjanqant un

certificat utilitzant el model que s'annexa en la preseñt lnstrucció que tindrá una validesa, com a

m¿xim, fins a 3'1 de desembre de l'any en curs.

3. Les hores d'abséncia que superin el límit establert s'hauran de just¡ficar mitjanQant el

concepte "Abséncies per motius de salut +60" i compodaran la mateixa deducció salarlal

previsia per als tres primers dies d'incapacitat lemporal No obstant, en aquest cas, les

ábséncie! inferiors a una jornada podran rebre el tractament d'hores a recuperar Fora de

Jomada.

Aquesta instrucció té vi des de ¡'1 de gener de 2014.

ufiB

Tenas Gerent
Joan Melci
Gerent

Bellaterra (Cerdanyota delVallés), 1B de mar9 de 2014
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El/la metge/metgessa que sotasigna,

Dr/Dra.

a

col legiat/ada

amb el Ne i amb exerc¡ci profess¡onal a

<<la co I ¡tat (P rov í n cio )>>

Certif¡ca:

Que en/na ¿mb DNI número

té diagnosticat un deis supósits inclosos en el punt 2 de la "lnstrucció 3/2014 per a l'establiment dels criteris

d'aplicació de lAcord sobre els dies d'abséncia per motius de salut de 28 dbctubre de 2013 de la Mesa

d'Un¡versitats" 1, del que es poden der¡var abséncies en el seu lloc de treball

<<nom i cognoms del Docto/a>> <<Núr¡ero de Coileglat>>

Espai pers¡cnaturaisegellde centresanitarl

1. Processos oncológics, malaliis de ll¿rga durada o malalti€s cróniques

2. EmbaÉs
3. Lni€vencionsquúrgiques
4. rospita.Tadó
5 Accidents bborais
6. Violéncia desénere

Les yos¡res dádes seE ¡,r¿o ryotudes at fitxet de Gest¡ó de Personal, üeat pet la Univets¡fal Autónana de Barceloña per a ]a geslió

adniñjstatva ¡ econón¡ca, la gest¡ó de ta ded¡cació horeña ¡ el seguiñent de la v¡gjláncia de la salut del persanal de la UAB. D acord

anb la LE¡ argánica 1 1ggg, de 13 de desenbre, de pñlecco de ll¿des de c¿ncler personal' podeu exercjr els üets d'aeés'

rcct¡ficac¡ó, ap;sic¡ó ¡ cancet.tació de tes vostes dades davanL la Secredna Genercl o I Arc¿ de Pe¡sonat d Adñ¡histac¡ó ¡ SeNeis de


