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SOBRE EL COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT PER EXERCICI DE FUNCIONS 
DEL PAS 
 
Atesa la falta de concreció per part del Govern Valencià d'un complement retributiu 
vinculat a un sistema de carrera professional per al personal d'Administració i Serveis de 
les universitats públiques de la Comunitat Valenciana, previst en els articles 16, 17 i 24 de 
l'Estatut bàsic de l'empleat públic, i en els articles 76 i 117 de la Llei d'Ordenació i Gestió 
de la Funció Pública Valenciana. 
 
I atès que aquesta concreció sí que s'ha fet efectiva per als funcionaris de la comunitat 
autònoma, pel Decret 186/2014, de 7 de novembre, incomplint el que es disposa en el 
punt sisè de l'Acord del Consell de la Generalitat Valenciana de 21 de desembre de 1987, 
que deia que serien aplicable als funcionaris d'Administració i Serveis de les Universitats 
les mateixes normes retributives que als funcionaris de la Generalitat. 
 
En la Universitat es va plantejar l'alternativa de minimitzar els efectes d'aquesta situació 
actualitzant a l'alça l'import destinat a atendre el complement de productivitat per 
l’exercici de funcions del PAS, segons preveu l'article 27.1 f (quart paràgraf) de la norma 
pressupostària autonòmica, “La conselleria que tinga assignades les competències en 
matèria d'hisenda, podrà modificar la quantia dels crèdits globals destinats a atendre el 
complement de productivitat per a adequar-la al nombre d'efectius assignats a cada 
programa i al grau de consecució dels objectius que s’hi fixen”. 
 
La autorització pertinent es va sol·licitar inicialment per escrit del rector de 27 de 
novembre de 2015, fonamentant la petició en el segon paràgraf del text esmentat amb la 
argumentació següent: “El procés d'avaluació en l'exercici de les funcions del PAS de la 
Universitat, retribuït amb aquest complement de productivitat es va iniciar l'any 2009 i va 
disposar d'una dotació de 650.000 euros, però la situació econòmica va fer que des de 
l'any següent l'aportació es reduïra a la meitat, de manera que s’hi han destinat des de 
llavors 325.000. És a dir, a un mateix nombre d'efectius correspon una percepció reduïda 
en un 50 %; per tant, no s'ha pogut adequar en aquests anys passats la quantitat 
esmentada, i sí que s'ha actualitzat, encara que de manera puntual, pel que fa al 
percentatge de valoració personal, que passa del 20 al 40 %, la diferent ponderació dels 
apartats que es refereixen al compliment dels objectius de les diferents unitats, així com 
algun altre detall que actualitza la definició d'aquests mateixos apartats.” 
 
Avui, en relació amb la consecució d'objectius per part del PAS de la Universitat, es pot 
afegir que les tasques derivades del canvi en les maneres i formes de desenvolupar el 
treball, amb el referent nou de les cartes de serveis, o la concreció de processos de treball, 
contínuament en fase de millora, especialment vinculats a la e-administració, persisteixen 
en aquesta mateixa línia. 
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Després d'una sèrie d'escrits, que van seguir l'inicial, i de converses mantingudes amb 
diversos càrrecs del Govern Valencià, respecte de les nostres peticions d'autorització per 
a incrementar les quantitats previstes en el pressupost de la Universitat dels anys 2015 i 
2016 per a atendre l’esmentat complement de productivitat del PAS, la Conselleria 
d'Hisenda i Model Econòmic, en escrit de la Secretària Autonòmica d'Hisenda, amb data 
26 de setembre passat, es declara no competent per a autoritzar l'increment proposat. 
 
Fonamenta la seua postura la Secretaria Autonòmica afirmant que l'article 23 del text 
pressupostari, en el qual s'indica que el títol III de la norma, en què es tracten les qüestions 
referides a les despeses de personal, és aplicable a les universitats públiques dependents 
de la Generalitat, però “en els termes i amb l'abast previst en cada cas”, incís del qual es 
poden derivar tot tipus d'interpretacions. Una d'aquestes interpretacions és la que porta la 
Conselleria a derivar la seua “incompetencia” en aquest supòsit, sobre la base que l'article 
24, que es refereix a les despeses de personal inclòs en l'àmbit subjectiu del títol esmentat, 
en el punt 8 limita la confecció d'informes previs de la conselleria que tinga assignades les 
competències en matèria d'hisenda per a modificacions de les despeses de personal a 
l'àmbit de la Generalitat i del seu sector públic instrumental. 
 
Respecte d’aquesta mateixa referència al seu àmbit d'actuació, la Conselleria d'Hisenda i 
Model Econòmic va ratificar la seua postura amb el contingut del punt 2 de l'article 27 del 
mateix text pressupostari, que, quan parla de modificacions de condicions retributives i 
de la seua autorització, es torna a remetre a l'article 24.8, que, com hem dit, no inclou les 
universitats. 
 
El mateix desemparament es donarà respecte del Ministeri d'Hisenda, ja que les 
referències a les universitats que es fa en l'article 19 de la Llei de pressupostos generals de 
l'Estat, ho és vinculada a les administracions de les comunitats autònomes “que són 
competents”. A més, l'article 23 de l’esmentada Llei de pressupostos generals de l'Estat es 
titula: “Retribucions dels funcionaris de l'Estat…” 
 
Per tant, la possibilitat d'augmentar els crèdits destinats a la productivitat per damunt del 
límit previst en la normativa pressupostària, que es concedeix al Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques per l'article 23.dos de la Llei 48/2015, de 29 de desembre, de 
pressupostos generals de l'Estat per a 2016, i en l'article 27.1.f de la Llei 11/2015, de 29 de 
desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2016, no seria aplicable a la 
Universitat perquè no tindria un òrgan de referència que l'autoritze expressament. 
 
Convé indicar que l'import per a atendre el pagament del complement de productivitat, 
com hem dit, es va incloure per primera vegada en el pressupost de l'any 2009, amb la 
quantitat de 650.000 euros. Per a aquell any, la llei de pressupostos valenciana disposava 
en l’article 27.1.e) l'autorització a la conselleria competent en hisenda per a dotar els 
crèdits globals destinats a atendre el complement de productivitat, sense cap més condició 
que la de no generar dret individual en períodes successius. 
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La situació de crisi econòmica que va començar a fer-se més evident a partir d'aquell 
mateix any 2009 va tenir una primera conseqüència: en el pressupost de la Universitat de 
l'any 2010 es va reduir la quantitat inicialment consignada per a atendre aquesta 
retribució complementària, que passaria de 650.000 a 325.000 euros. 
 
Quantitat, 325.000 €, que s'ha vingut mantenint des d'aquell any 2010 per la crítica 
situació econòmica que va condicionar els pressupostos de la Universitat; quan es va 
considerar la possibilitat d'actualitzar a l'alça la quantitat esmentada ens trobem amb la 
novetat introduïda en la llei de pressupostos de 2012, mantinguda en els següents, que 
expressament impedia augmentar la quantitat prevista per a productivitat per damunt del 
percentatge permès per a l'increment general de retribucions. 
 
La Llei de pressupostos valenciana de l'any 2013 va incloure les universitats en el sector 
públic valencià (del qual se'ns ha exclòs en la de 2016), com a referent pel que fa a 
retribucions, i incorporava la possibilitat de modificar les quanties dels crèdits globals per 
a atendre l'abonament del complement de productivitat; a la qual no podem optar pel que 
s'ha dit al començament de l'escrit. 
 
Sembla, doncs, raonable que la Universitat puga prendre la decisió d'augmentar les 
quantitats destinades al complement de productivitat del PAS en 60.000 euros el 2015 i en 
325.000 el 2016, encara que ho ha de fer sense òrgan extern que valide aquesta actuació. 
No obstant això, poden servir de referent dues dades: a) l'últim cost autoritzat de personal 
a la Universitat d'Alacant, any 2007, va ser de 114.612.475,00 euros i el cost de personal 
del pressupost d'enguany 2016 és de 111.382.827,44 euros; i b) la variació pressupostària 
que es planteja no influeix en el compliment de l'estabilitat pressupostària recollida per la 
normativa vigent. 
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