
 

 
 

REGULAMENTO INTERNO DA COMISIÓN PARITARIA 
XERENCIA-REPRESENTANTES SINDICAIS 

 DE APLICACIÓN DA INSTRUCCIÓN 6/2012 SOBRE A 
APLICACIÓN DO ARTIGO 9 

 DO REAL DECRETO LEI 20/2012 DO 13 DE XULLO 
 
 

Artigo 1. Composición: 
 
A Comisión Paritaria constituída segundo o disposto no punto 3º da Instrucción da 
Xerencia 6/2012 de aplicación do artigo 9 do Real Decreto Lei 20/2012 do 13 de xullo, 
estará composta polos seguintes membros: 
Presidente:  

 Xerente ou persoa en quen delegue. 
 

Vogais en representación da Universidade: 
 

 Un representante do Servizo de Persoal de Administración e Servizos. 
 Un representante do Servizo de Persoal Docente e Investigador. 
 Un representante do Servizo de Investigación. 
 Un representante do Servizo de Retribucións, Seguridade Social e Acción 

Social, que actuará como secretario. 
 

Vogais en representación dos órganos de representación dos traballadores: 
 

 Un representante da Xunta de Persoal do PAS Funcionario. 
 Un representante do Comité de Empresa do PAS Laboral 
 Un representante da Xunta de Persoal do PDI. 
 Un representante do Comité de Empresa do PDI. 
 Un representante do Comité de Empresa do persoal do Capítulo VI. 

 
Esta comisión contará co apoio técnico do Servizo de Prevención de Riscos Laborais. 
 
 
Artigo 2. Funcións: 
 

1. Resolver as reclamacións que presenten as persoas interesadas relativas á 
aplicación da devandita Instrucción. 

2. Aprobar as situacións excepcionais non incluídas na devandita Instrucción que 
darán dereito a percibir o 100% do complemento retributivo. 
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Artigo 3. Réxime de Funcionamento: 
 
Para o cumprimento das súas funcións a Comisión se reunirá con carácter ordinario 
unha vez ao trimestre, e con carácter extraordinario a instancia de calquera dos seus 
membros. 
 

 
Artigo 4. Adopción de acordos: 
 

1. A Comisión quedará validamente constituída cando estén presentes, como 
mínimo, o presidente e o 50% dos representantes da Universidade e o 50% dos 
representantes dos traballadores. 

2. Os acordos da Comisión requirirán, en calquera caso, o voto favorable da 
maioría dos asistentes de cada unha das dúas representacións: Universidade e 
representantes dos traballadores 

3. As deliberacións e informes da Comisión terán carácter secreto, non puidendo os 
seus membros ou os asistentes revelar o contido dos mesmos. 

 
Artigo 5. Procedemento e prazos de presentación da documentación 
esixida: 
 
Segundo establece a Resolución da Xerencia da Universidade pola que se ditan 
instrucións para a remisión dos partes de incapacidade temporal derivada de 
enfermidade ou accidente: 
 

1. Os traballadores que causen baixa por enfermidade ou accidente deberán 
presentar os correspondentes partes de baixa e confirmación nas administracións 
dos centros, servizos ou unidades administrativas onde está destinado ou 
directamente no servizo de Retribucións, Seguridade Social e Acción Social 
(neste último caso deberán comunicalo ao centro, servizo ou unidade onde presta 
os seus servizos), no prazo máximo de tres días naturais a contar desde a data da 
súa expedición. 

 
Así mesmo os/as traballadores/as que consideren que a súa incapacide temporal está 
contemplada nos supostos de carácter excepcional que darán dereito o complemento ata 
o 100% das retribucións que establece o punto 3º da Instrución 6/2012 da Xerencia ou 
naquelas situacións excepcionais non incluídas nese punto cando así sexan aprobadas 
por esta Comisión deberán presentar a xustificación, preferentemente co parte inicial de 
baixa, de atoparse nunha desas situacións.. 
 
A xustificación dos supostos de carácter excepcional deberá ser realizada polos 
facultativos do Sistema Público de Saúde ou no caso de rexímenes especiais de 
Seguridade Social do mutualismo administrativo, polo especialista correspondente. 

http://www.udc.es/goberno/_galeria_down/xerencia/servizos/retribucions_seguridade_social_e_accion_social/intranet/partes/partes_it.pdf

