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PROPOSTA D'ACORD DEL CONSELL DE GOVERN DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT PEL QUAL 
S'AUTORITZA L'APLICACIÓ DEL PAGAMENT Al PERSONAL DE LA UNIVERSITAT DE LES 
RETRIBUCIONS ADDICIONALS PREVISTES EN ELS ARTICLES 72, 73, I 74 DE LA LLEI 13/2016, DE 
29 DE DESEMBRE, DE MESURES FISCALS, DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA I FINANCERA, I 
ORGANITZACIÓ DE LA GENERALITAT, I EN LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL VINT-I-SIS DE LA LLEI 
14/2016, DE 30 DE DESEMBRE, DE PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT PER A 2017. 

Amb data 25 de gener de 2017 la Universitat d'Alacant va remetre a la Secretària Autonòmica 
d'Hisenda sol·licitud d'informe per al pagament de les retribucions previstes en les disposicions 
de referència. 

En el context de l’acord que prengueren els responsables econòmics de les Universitats 
Públiques Valencianes, la Universitat d’Alacant va proposar l’aplicació de les disposicions 
normatives esmentades de la següent manera: 

1.- La totalitat dels conceptes retributius recollits en la Llei 13/2016 als articles 72, 73 i 74, 
donada la dificultat operativa de poder separar idèntics conceptes retributius en quanties 
diferents, obrint un front de contingències en l’àmbit laboral que entenem esdevindrien 
contràries de forma imminent. 
2.- Un 30% dels conceptes retributius recollits en la disposició addicional vint-i-sisena de la Llei 
14/2016, de pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 2017. 

Amb data 5 d'abril de 2017, el Director General de Pressupostos i la Directora General 
d’Universitat, Investigació i Ciència, van emetre l'informe preceptiu, que ha sigut comunicat a 
la Gerència de la UA amb data 18 d'abril de 2017, en què es diu: 

1.- Considerant el que estableix la disposició adicional vint-i-sisena, de la Llei 14/2016, de 30 de 
desembre, i la disposició addicional setena de la Llei 13/2016, de 29 de desembre, la 
implantació dels conceptes retributius a que es refereixen les mateixes haurà d'efectuar-se de 
forma progressiva, en tres exercicis pressupostaris i amb caràcter homogeni per al conjunt de 
les universitats públiques. 

2.- No obstant això, i considerant la quantia global de les noves obligacions que es deriven de 
l'aplicació d'estos conceptes per a cada una de les universitats durant 2017, l'import a abonar 
en concepte de carrera professional horitzontal del personal funcionar i de carrera i laboral fix 
d'administració i serveis serà com a maxim el 30% del complement, sempre que quede garantit 
per a cada Universitat el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostaria i de deute 
públic.” 

Considerant que l'Informe preceptiu sol·licitat emès amb data 5 d'abril de 2017, autoritza el 
pagament de les citades retribucions addicionals de PDI i PAS per a l'exercici 2017, sense que 
es rebaten els percentatges sol·licitats, s'eleva al Consell de Govern de la Universitat la següent 
proposta de 
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ACORD 

 

PRIMER: S'autoritza el pagament de les retribucions previstes en els articles 72, 1.-73, i 74 de la 
Llei 13/2016, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i 
organització de la Generalitat, i en la disposició addicional vint-i-sis de la Llei 14/2016, de 30 de 
desembre, de pressupostos de la Generalitat per a 2017, en els següents termes: 

1.- La totalitat dels conceptes retributius recollits en la Llei 13/2016 en els articles 72, 
73 i 74.2. 

2.- Un 30% dels conceptes retributius recollits en la disposició addicional vint-i-sis de la 
Llei 14/2016, de pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 2017.  

SEGON: Del present Acord es donarà comunicació a les Conselleries d'Hisenda i Model 
Econòmic, i Educació, Cultura i Esport, a l'efecte del seu oportú coneixement. 

Alacant, maig de 2017. 

 

 


