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PROPOSTA D'INCREMENT DE LES RETRIBUCIONS ADDICIONALS DEL PDI 
CONTEMPLADES EN EL DECRET 174/2002 

 
 
El Decret 174/2002, de 15 d'octubre, del Govern valencià, sobre règim i retribucions 
del personal docent i investigador contractat laboral de les universitats públiques 
valencianes i sobre retribucions addicionals del professorat universitari, modificat per 
la Llei 13/2016, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i 
financera i d'organització de la Generalitat, estableix que les universitats públiques 
que són competència de la Generalitat Valenciana, dins de les seues disponibilitats 
pressupostàries i del límit del cost autoritzat fixat pel Govern valencià per a 
cadascuna d'elles, podran acordar implantar en el règim retributiu del personal 
docent i investigador funcionari i, si escau, del personal docent i investigador 
contractat laboral que hi preste serveis retribucions addicionals en els termes, 
condicions, requisits i quantitats que s'estableixen en el capítol III de l'esmentat 
decret. 
 
Per al personal docent i investigador funcionari, aquestes retribucions addicionals 
estan recollides en cinc components detallats en el Decret 174/2002: 
 
- Component per mèrits d'experiència docent i investigadora (article 21). 
- Component per mèrits de productivitat investigadora (article 22). 
- Component per mèrits docents i investigadors lligats a la promoció acadèmica 
(article 23). 
- Component per mèrits de mobilitat docent i investigadora (article 24). 
- Component per mèrits de dedicació a la gestió universitària (article 25). 
 
Actualment, la Universitat d'Alacant té implantades aquestes retribucions addicionals 
per al personal docent i investigador funcionari en els cinc components que estableix 
el Decret 174/2002, amb les quantitats i trams que s’hi indiquen, tot considerant 
l'actualització amb el percentatge que per al personal al servei de les administracions 
públiques s'ha establit en la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a cada 
exercici, sense perjudici del límit màxim individual que s'indica en l'apartat 5 de 
l'article 20.  
 
El Decret 174/2002 indica que el component per mèrits d'experiència docent i 
investigadora (article 21) es podrà assignar al personal docent i investigador 
funcionari que tinga reconeguts en el component per mèrits docents del complement 
específic i en el complement de productivitat per activitat investigadora almenys 
quatre períodes en total. La quantitat dependrà del nombre d'avaluacions favorables 
legalment reconegudes, d'acord amb la següent escala, i la percepció només podrà 
fer-se per un dels trams: 
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Nombre de períodes per 
activitats docents i 

investigadores 
reconeguts 

Quantitat 
anual 

mínima 
actual 

4 i 5 669,91 € 

6 i 7 1.004,87 € 

8 i 9 1.339,83 € 

10 o més 1.674,79 € 

 
 
Addicionalment, el component per mèrits de productivitat investigadora (article 22) es 
podrà assignar al personal docent i investigador funcionari que tinga legalment 
reconegut el complement de productivitat per avaluació favorable de la seua activitat 
investigadora. La quantitat serà determinada d'acord amb un coeficient individual 
obtingut de dividir el nombre d'avaluacions favorables de l'activitat investigadora 
entre el nombre de períodes complets de sis anys de servei actiu en la Universitat, 
sense que el valor màxim puga ser superior a 1, d'acord amb la següent escala, i la 
percepció només podrà fer-se per un dels trams: 
 
 

Nombre de períodes 
per activitat 

investigadora 
reconeguts 

Quantitat anual mínima actual 

1 Coeficient individual per 279,13 € 

2 Coeficient individual per 614,09 € 

3 Coeficient individual per 1.004,87 € 

4 Coeficient individual per 1.451,48 €  

5 Coeficient individual per 1.953,92 €  

6 2.512,18 € 

 
 
D'altra banda, l'article 20.3 del Decret 174/2002 estableix que el Consell Social de la 
Universitat, a proposta del Consell de Govern, podrà acordar assignar retribucions 
addicionals en quantitat superior als mínims establits en aquest decret per a un o 
més dels components assenyalats en els articles 21, 22 i 24, sense perjudici del límit 
màxim individual que s'indica en l'apartat 5 d'aquest article. En tot cas, l'increment de 
la quantitat del component que s'acorde es farà proporcionalment a les quantitats 
mínimes establides per a tots els trams i tindrà efectes a partir de l'1 de gener de 
l'anualitat corresponent, sempre que el cost econòmic s'haja previst en els 
pressupostos de la Universitat per a l'anualitat en què es pretenga implantar. 
 
Per al personal docent i investigador contractat laboral, el Decret 174/2002 estableix 
que la retribució addicional tindrà un únic component en el qual es recolliran, amb 
caràcter general, tots els mèrits de docència, investigació i gestió. El Consell de 
Govern podrà proposar al Consell Social l'assignació de retribucions addicionals, 
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singulars i individualitzades, per al personal docent i investigador contractat laboral 
que preste serveis en les universitats públiques que són competència de la 
Generalitat Valenciana en les figures contractuals de professor/a contractat/da 
doctor/a, professor/a col·laborador/a o professor/a ajudant doctor/a. 
 
En aquesta línia i tenint en compte que el pressupost de la Universitat d'Alacant per 
a 2018 inclou una partida de 2.154.739,14 € (1.050.000 € corresponents a l'actual 
modulació recollida en el Pla d'Ordenació Integral, juntament amb 1.104.739,14 € 
addicionals) per a la modulació del complement autonòmic, es proposa incorporar 
aquesta quantitat en els components indicats en els articles 21 i 22, de manera que 
aquests components s'apliquen tant al personal docent i investigador funcionari com 
al personal docent i investigador contractat laboral en les figures contractuals de 
professor/a contractat/da doctor/a, professor/a col·laborador/a i professor/a ajudant 
doctor/a. Açò implica que l'actual modulació recollida en el Pla d'Ordenació Integral 
deixaria d'aplicar-se, ja que quedaria integrada en el Decret 174/2002. Per a fer-ho 
es proposa l'increment de les quantitats de forma proporcional a les quantitats 
mínimes establides en les taules anteriors, amb els valors següents:  
 

Nombre de períodes per 
activitats docents i 

investigadores 
reconeguts 

Quantitat 
anual 

proposta 

1 a 3 (solament per a PDI 
laboral) 

773,77 € 

4 i 5 1.547,55 € 

6 i 7 2.321,32 € 

8 i 9 3.095,09 € 

10 o més 3.868,87 € 

 

Nombre de períodes 
per activitat 

investigadora 
reconeguts 

Quantitat anual proposta 

1 Coeficient individual per 644,81 €  

2 Coeficient individual per 1.418,58 €   

3 Coeficient individual per 2.321,32 €  

4 Coeficient individual per 3.353,02 €  

5 Coeficient individual per 4.513,68 €  

6 5.803,30 € 

 
 

 
Tot açò sense perjudici del límit màxim individual que s'indica en el Decret 174/2002, 
apartat 5 de l'article 20 per al personal docent i investigador funcionari, i apartat 2 de 
l'article 19 per al personal docent i investigador contractat laboral. 


