
ACORD DE PER A LA REVISID DEL COMPONENT COMPENSATORI DEL COMPLEMENT ESPEClFlC

EN APLICACID DEL ARTICLE 3.2 DEL REAL DECRETO LEY 24/2018

El component compensatori delcomplement especific, es un component retributiu creat pel
Decret 56/2004 del Consell de la Generalitat Valenciana, amb una quantia vinculada al nivell del
complement de destinacio, dins dels conceptes retributius en l'ambit de la regulacio de la Funcio
PL'1blica Valenciana. L’ap|icacio d'aquest concepte en l'ambit de la Universitat de Valencia ha

estat determinat, previ acord de la Mesa Negociadora, per |'addenda segona a l'Acord de
Condicions de Treball 2004, aprovada pel Consell de Govern de 29 de novembre de 2005 (ACG UV

366/2005), i l’Acord de Condicions de Treball 2008-2011, aprovat pel Consell de Govern de 30
de setembre de 2008 (ACGUV 167/2008).

Finalitzada la vigéncia d'aquests acords, el component compensatori del complement especific
es va consolidar dins de |'estructura retributiva del PAS de la Universitat de Valencia per acord
del Consell de Govern de 30 de juliol de 2012 (ACGUV 186/2012), i ha estat actualitzat d'acord
amb les variacions retributives aplicables al personal empleat pliblic, d'acord amb les

successives lleis de pressupostos.

L'article 2.3 del Reial Decret Llei 24/2018 i la Disposicio Addicional quarta del Decret Llei 1/2019,
del Consell estableixen la possibilitat d’un increment retributiu addicional del 0,25 per cent de
la massa salarial, que s’haura de distribuir prévia negociacio sindical.

En atencio al que ha estat exposat s’acorda:

1.- Establir per a l’any 2019 les segtients quanties anuals, que s'abonaran en un [mic pagament
al mes de setembre:

CD Import

30 1.974,09 €

29 1.827,32 €

28 1.75O,5O €

27 1673,63 €

26 1.468,32 €

25 1.302,71€

24 1296,46 €

23 1.244,81 €

22 1.229,17 €

21 1.141,13 €

20 1.121,07 e l

19 1.119,82 €

18 1.118,25 €

17 1.054,66 €

16 1.042,56 €

15 998,12 €

14 951,45 €

2.- La quantia del component compensatori del complement especific dels exercicis successius
es revisara d'acord amb les variacions retributives aplicables als funcionaris pnblics; sempre que



no hi haja una revisié d'aquest acord en el marc de la Iegislacié apiicable i de ies disponibilitats
pressuposté ries, 0 que no es veja afectat per |'ap|icacié directa de normativa superior en matéria
de retribucions dels empleats pliblics.

Perla Universitat,
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