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Instrucció 3/2019  per establir els criteris d’aplicació i retribució 
en el cas de realització d’hores extraordinàries per part del PAS 
de la UAB 

 

La “Resolució sobre la regulació dels criteris d’aplicació en el cas de realització d’hores 
extraordinàries per part del PAS de la UAB” parcialment modificada per la “Instrucció 
2/2014 per a l’actualització dels imports d’hores extraordinàries per al PAS de la UAB” 
recull els imports per a compensacions econòmiques establerts al VI Conveni del 
Personal Laboral de les Universitats Públiques Catalanes.  

Aquests imports es van tornar a actualitzar amb els increments retributius que 
disposava la legislació pressupostària per als anys 2016, 2017 i 2018. 

Malgrat les darreres revisions, la congelació de les quantitats de la compensació d’hores 
extraordinàries durant els darrers anys ha provocat que els imports actuals no s’adeqüin 
a l’establert a l’article 35.1 de l’Estatut de Treballadors. És per això que, per tal d’ac-
tualitzar-los, i en el marc de la normativa legal aplicable, s’aprova la següent instrucció: 

 

Descripció 

En el cas de necessitats urgents, d’emergència o per causes de força major, i amb 
caràcter d’excepcionalitat, es podrà autoritzar la realització de dedicacions 
extraordinàries que, en qualsevol cas seran de caràcter voluntari. 

També tindran aquesta consideració els serveis prestats durant els períodes de 
cessament de l’activitat en aplicació de les dotacions establertes en el calendari laboral 
per al manteniment dels serveis essencials. 

Té la consideració de dedicació extraordinària cada hora de treball fora de la jornada 
teòrica, prèviament autoritzada pel corresponent cap orgànic i/o funcional així com per 
la Gerència.El nombre d’hores de treball que no superi la jornada laboral teòrica no 
podrà tenir la naturalesa d’extraordinàries. 

 

Regulació 

La dedicació extraordinària amb compensació econòmica, està subjecta al límit legal 
de 80 hores/anuals1 i pot tenir la consideració d’hores extraordinàries o d’hores 
extraordinàries festives/nocturnes en funció de la seva naturalesa i dels imports 
establerts a l’Annex: 

Hores extraordinàries: 

Per necessitats de servei urgents i que no poden ser ateses per l’organització ordinària 
del propi àmbit es pot autoritzar la realització d’hores extraordinàries sempre que es 
facin com a perllongament de la jornada teòrica i entre les 6:00h. i les 22:00h.  

                                                            
1 Art. 35.,2 del Real Decret Legislatiu 1/1995 pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut de 
Treballadors 
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Aquestes hores han d’acomplir els següents requisits (a excepció de situacions 
imprevistes i de força major): 

- S’ha d’haver completat com a mínim, la jornada teòrica diària de cada 
treballador/a. 
 

- La fracció mínima per tal de sol·licitar aquesta compensació és de 0:30h. 
 

La compensació d’aquestes hores, prèviament acordades entre la persona 
interessada, el seu cap immediat i el seu cap orgànic, serà com a norma general de 
caràcter temporal:  a raó d’1h x 1h les que es facin dins de l’interval de saldo flexible o 
bé d’1h x 1,75 (1:45h) cas que es facin fora de jornada. 

Quan l’excepcionalitat de les activitats que originin la dedicació o altres motius de caire 
organitzatiu puguin requerir la compensació de caràcter econòmic a càrrec de Capítol 
1, aquesta haurà de ser autoritzada prèviament per part de la Gerència. Per a la qual 
cosa el cap orgànic haurà de fer arribar a l’Àrea de PAS una sol·licitud prèvia amb la 
motivació i la durada prevista.  

Els imports a aplicar seran els que figuren a l’annex d’aquest document i s’aniran 
actualitzant a l’igual que la resta de conceptes retributius. 

 

Hores extraordinàries festives o nocturnes: 

S’entendrà per hora extraordinària nocturna la prestació fora del temps de jornada 
teòrica a partir de les 22:00 h. i fins les 6:00h. o en dia no laborable, per necessitats de 
servei urgents i que no poden ser ateses per l’organització ordinària del propi àmbit.  

La compensació d’aquestes hores, prèviament acordades entre la persona 
interessada, el seu cap immediat i el seu cap orgànic serà com a norma general de 
caràcter temporal:  a raó d’1h x 1,75 (1:45h). 

Quan l’excepcionalitat de les activitats que originin la dedicació o altres motius de caire 
organitzatiu puguin requerir la compensació de caràcter econòmic haurà de ser 
autoritzada prèviament per part de la Gerència, llevat les que ja s’han autoritzat en 
l’aprovació del calendari laboral per mantenir els serveis durant els períodes de 
cessament de l’activitat. 

Per tal de tramitar l’autorització per a la realització d’hores extraordinàries 
festives/nocturnes amb compensació econòmica el cap orgànic haurà de fer arribar a 
l’Àrea de PAS una sol·licitud prèvia amb la motivació i la durada prevista. 

Els imports a aplicar seran els que figuren a l’annex d’aquest document i s’aniran 
actualitzant a l’igual que la resta de conceptes retributius. 

 

Efectes 

 

Les disposicions establertes en aquesta instrucció entraran en vigor el proper 1 d’abril 
de 2019. 
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Clàusula derogatòria 

Amb aquesta instrucció queda derogada qualsevol altra normativa anterior sobre 
aquesta matèria, en particular les esmentades en el paràgraf de preàmbul: Resolució 
sobre la regulació dels criteris d’aplicació en el cas de realització d’hores 
extraordinàries per part del PAS de la UAB” i la “Instrucció 2/2014 per a l’actualització 
dels imports d’hores extraordinàries per al PAS de la UAB”. 

 

 

 

 

 

Jaume Tintoré Balasch 

Gerent 
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Annex 

 

Imports de la compensació econòmica de les hores extraordinàries del PAS2 

 

Categoria A1/1 A2/2 C1/3 C2/4 

Import Hores extres 20,85 € 19,10 € 16,43 € 13,94 € 

Import hores 
nocturnes/festives 

31,27 € 28,65 € 24,65 € 20,90 € 

 

 

 

 

 

 

                                                            
2 D’acord al criteri d’aplicar l’increment del 2,15% (de 2018) + 2,25% (de 2019) sobre el preu 
mitjà de l’hora ordinària per cada grup professional de les taules retributives de 2017 (nivell 
mínim de cada categoria) en el cas de les hores extraordinàries i d’incrementar-lo en un 50% 
en el cas de les hores extraordinàries en festiu o nocturnes. 
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