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ACORD DEL CONSELL DE GOVERN DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT, PEL QUAL S'APROVA EL
PROCEDIMENT PER A LA REDUCCIÓ, A PETICIÓ PRÒPIA, DEL COMPLEMENT ESPECÍFIC COM A
CONDICIÓ PER A L'EXERCICI D'ACTIVITATS PRIVADES DEL PERSONAL FUNCIONARI DE LA
UNIVERSITAT D'ALACANT
L'acord de Consell de Ministres, amb data 16 de desembre de 2011, articulava el procediment
per a la reducció, a petició pròpia, del complement específic dels llocs de treball de personal
funcionari de l'Administració de l'Estat pertanyents als Subgrups C1, C2 i E per a adequar-lo al
límit previst en l'article 16.4 de la Llei 53/1984 de 26 de desembre. La disposició addicional
cinquena del Reial decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat
pressupostària i de foment de la competitivitat, que estenia la possibilitat esmentada de
sol·licitar aquesta reducció del complement específic a la resta dels grups professionals, A1 i
A2, exceptuant els qui ocupen llocs en gabinets de membres del Govern i alts càrrecs d'AGE i
els quals exercisquen càrrecs que tinguen assignat complement de destinació de nivell 29 i 30,
impliquen un canvi important en els principis clàssics que informen el règim d'incompatibilitats
de les empleades i empleats públics.
La modificació de les situacions retributives del personal d'administració i serveis de la
Universitat comporten la necessitat d'establir un procediment que permeta optar a la
possibilitat prevista en les normes esmentades que permeten la reducció del complement
específic per a possibilitar la compatibilitat per a l’exercici d'activitats privades, sens perjudici
de les obligacions pròpies del servei.
En l'exercici de les atribucions conferides per la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre,
d'universitats, per l'article 17.2 de la Llei 53/1984, d'incompatibilitats del personal al servei de
les administracions públiques, pel Decret 25/2012, de 3 de febrer, del Consell, pel qual
s'aproven els Estatuts de la Universitat d'Alacant, i vist el contingut de l'escrit de la Direcció de
l'Oficina de Conflictes d'Interessos, del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, de 28
de maig de l’any actual, S'ACORDA:
PRIMER. El personal funcionari de la Universitat d'Alacant pertanyents als subgrups A1, A2, C1 i
C2 inclosos en l'àmbit d'aplicació de la Llei 53/1984, d'incompatibilitats del personal al servei
de les administracions públiques, podran sol·licitar la reducció del complement específic
corresponent al lloc en què exerceixen a fi d'adequar-lo al percentatge que es disposa en
l'article 5.1, en relació amb l'art.4.2, del Decret 175/2006, del 24 de novembre del Consell.
Queda exclòs d'aquesta possibilitat el personal funcionari que ocupe òrgans unipersonals de
govern i representació de la Universitat d'Alacant i els que exercisca en llocs que tinguen
assignat complements de destinació de nivell 29 i 30.
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SEGON. La sol·licitud de reducció del complement específic serà resolta pel rector i
comunicada a la persona interessada.
TERCER. La reducció del complement específic serà efectiva des del dia primer del mes següent
a aquell en què s'haja resolt la sol·licitud i estarà condicionada a l’esmentat posterior
reconeixement de compatibilitat, en els termes establits en l'article 14 de la Llei 53/1984,
d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, ja esmentada.
QUART. El personal que haja optat per la reducció del complement específic haurà de
mantenir-se en aquesta situació com a mínim tres mesos des de la data de l'efectivitat de la
renúncia, llevat dels casos en què els siga denegada la compatibilitat per a l'exercici d'activitats
privades.
Quan el personal funcionari al qual se li haja reconegut la compatibilitat per a l'exercici de
l'activitat privada hi cesse, i una vegada transcorregut el termini de tres mesos establit en el
paràgraf anterior, podrà tornar a sol·licitar la modificació del complement específic del seu
lloc, i recuperarà el seu import previ a la reducció. De la mateixa manera, hauran de
transcórrer tres mesos més des de la data en què es faça efectiva la sol·licitud de l'augment del
complement específic a la seua quantia originària per a tornar a sol·licitar una nova reducció
com a conseqüència de nova sol·licitud de compatibilitat.
CINQUÈ. Aquesta resolució entrarà en vigor l'endemà de publicar-se en el BOUA de la
Universitat d'Alacant.
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