
                                   
NORMATIVA SOBRE DEDICACIÓ DOCENT DEL PERSONAL DOCENT I 
INVESTIGADOR A TEMPS COMPLET DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
 
Per ACGUV 112/2012, de 8 de juny de 2012, adoptat previ acord de la Mesa 
Negociadora de 5 de juny de 2012, es van aprovar els criteris per a l’aplicació 
del Reial Decret Llei 14/2012, de 20 d’abril, de Mesures Urgents de 
racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu, que va establir la 
dedicació docent del professorat funcionari dins d’uns marges determinats pel 
nombre de sexennis reconeguts en l’avaluació de l’activitat investigadora. El 
mateix acord aprovà l’aplicació d’aquest sistema al professorat contractat laboral 
de caràcter indefinit de la Universitat de València, atenent que aquest col·lectiu 
també sotmet a avaluació la seua activitat investigadora conforme al conveni 
signat amb la CNEAI i compta amb el reconeixement de sexennis investigadors.   
L’acord també es referia a la dedicació docent del professorat ajudant i ajudant 
doctor i contenia mesures complementàries que ja han perdut la vigència, per la 
seua temporalitat. A fi de comptar amb una regulació integrada i actual de la 
dedicació del personal docent i investigador a temps complet, dins del marc 
legal de la LOU, s’aprova aquesta text normatiu. 
 
La dedicació docent màxima del professorat es fixa en 270 hores anuals, 
conforme a l’acord del consell de govern 46/2017, de 28 de març, adoptat dins 
del marc del reconeixement integral de la dedicació del professorat.  
 
 
Article 1. Àmbit d´aplicació  
 
Aquesta normativa estableix les bases per les quals la Universitat de València 
regula, dins dels marges previstos per l’article 68.2 de la LLei Orgànica 6/2001, 
de 21 de desembre, d’Universitats, la dedicació docent del personal docent i 
investigador funcionari i del personal docent i investigador contractat doctor i 
col.laborador amb un règim de dedicació a temps complet. Així mateix, regula la 
dedicació docent del professorat ajudant i ajudant doctor. 
 
Article 2. Conceptes i definicions 
 
A l´efecte d'aquesta normativa caldrà tenir en compte els conceptes següents: 
 
1. Nombre de períodes de l´activitat investigadora reconeguda de conformitat 
amb el Reial Decret 1086/1989, de 28 d´agost, sobre retribucions del 
professorat universitari, i que haja donat lloc a la percepció del complement de 
productivitat que l'esmentat Reial Decret preveu en l´article 2.4.  Aquest nombre 
de trams de recerca s´usarà per a establir la dedicació docent inicial del 
personal docent i investigador funcionari en règim de dedicació a temps 
complet. 
 
2. Nombre de períodes de l´activitat investigadora avaluats positivament per la 
CNEAI.  Aquest nombre de trams de recerca s´usarà per a establir la dedicació 
docent inicial del professorat contractat doctor i col·laborador. Eventualment, 
també s´usarà per a establir la dedicació docent inicial del personal docent i 
investigador funcionari en règim de dedicació a temps complet, sempre que, pel 
temps transcorregut, no n'haguera estat possible la convalidació per la CNEAI 
als efectes que estableix el Reial Decret 1086/1989. 



 
3. Nombre de períodes de l´activitat investigadora avaluats positivament per 
l’AVAP.  Aquest nombre de trams de recerca s´usarà per a establir la dedicació 
docent inicial del professorat contractat doctor interí . que no compte amb 
l’avaluació de l’activitat investigadora per la CNEAI. 
 
4. Últim tram de recerca viu. S´entendrà que l´últim tram de recerca està viu si 
no és possible legalment tenir un altre tram de recerca posterior a l´últim 
concedit. tenint en compte els anys exigits legalment per a poder tenir un tram 
de recerca i les excepcions regulades en l’article 3.4.i 3.5 
 
Tots aquests indicadors s´obtindran amb anterioritat a l´1 de gener de l´any 
d´inici de cada curs acadèmic i seran la base per al càlcul de la dedicació docent 
individual en aquell curs, sense perjudici del que disposa la disposició transitòria 
primera.  
El nombre de períodes avaluats favorablement que es tindrà en compte per a 
determinar la capacitat docent individual del professorat serà el que conste 
reconegut a l’inici del curs acadèmic.  
 
 
Article 3. Dedicació docent general del professorat funcionari, contractat 
doctor i col·laborador 
 
1. L’article 68.2 de la LOU, estableix amb caràcter general, l´equivalent a 24 
crèdits ECTS de dedicació a l´activitat docent del personal docent i investigador 
funcionari. Tenint en compte, a l´efecte de dedicació del professorat, que un 
crèdit ECTS equival a 10 hores presencials amb l´alumnat, s´obté, amb caràcter 
general, un total de 240 hores de dedicació a l´activitat docent, calculades sobre 
30 setmanes lectives dins del curs acadèmic 
 
 2. A la Universitat de València aquesta serà, amb caràcter general, la dedicació 
a activitats docents (d’ara endavant, “dedicació docent”) tant per al personal 
docent i investigador funcionari com per al professorat contractat doctor i 
col.laborador amb un règim de dedicació a temps complet. 
 
3. Conforme amb l’esmentat precepte legal, l’esmentada dedicació docent es 
modularà en funció del nombre de sexennis reconeguts, sense perjudici de les 
reduccions docents establertes per la normativa que hi resulte aplicable i, en 
particular, per la que siga aprovada pel Consell de Govern de la Universitat de 
València, dins del marc del reconeixement integral de la dedicació del personal 
docent i investigador. 
 
4.  No obstant això, el professorat que haja gaudit dels permisos per maternitat, 
paternitat, adopció, acolliment, acumulació de la reducció per lactància, de 
períodes d’excedència per cura de fills o de familiars, situacions d’excedència, 
reducció o adaptació de jornada per violència sobre la dona, o bé haja patit un 
període d’incapacitat temporal superior a tres mesos, tindrà una dedicació 
màxima de 240 hores durant el curs següent a la finalització d’aquestes 
situacions. 
 



5. El professorat que acredite la cura directa, per guarda legal,  d’un/una menor 
de dotze anys, de persona major que requerisca especial dedicació o de 
persona amb discapacitat que no desenrotlle activitat retribuïda, o bé la cura 
directa de familiars, fins el segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons 
d’edat, accident o malaltia no puga valdre’s per si mateix i no desenrotlle 
activitat retribuïda, -en els termes de l’article 48 h) de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic- tindrà una dedicació màxima de 240 hores mentre perdure la 
situació i durant el curs següent a la finalització de la mateixa .  
A aquests efectes s’aplicaran les definicions i acreditacions previstes en els 
articles 2 i 3 del Decret 175/2006, de 24 de novembre, del consell de la 
Generalitat Valenciana.  
El professorat afectat tindrà que acreditar aquestes situacions per a cada curs 
acadèmic prèviament a l’aprovació del pla d’ordenació docent del departament i 
en tot cas abans del 15 de maig de l’any en curs. 
 
Article 4. Dedicació docent individual en funció del nombre de trams de 
recerca  reconeguts 
 
1. La dedicació docent inicial del personal docent i investigador funcionari, 
contractat doctor o col.laborador, en règim de dedicació a temps complet, 
s´obtindrà de la manera següent: 
a) Amb caràcter general, la dedicació docent inicial serà de 240 hores anuals, 
conforme s’expressa en l’article 3. 
b) Tindrà una dedicació de 160 hores anuals el professorat Titular d’Universitat, 
Titular d’Escola Universitària o Catedràtic d’Escola Universitària o contractat 
laboral indefinit amb tres o més avaluacions positives consecutives i l’últim tram 
de recerca viu, el professorat catedràtic d’Universitat amb quatre o més 
avaluacions positives consecutives i l’últim tram de recerca viu, així com el 
professorat que haja superat favorablement cinc avaluacions. 
c) Tindrà la dedicació màxima de 240 hores anuals o la que establisca el consell 
de govern, prèvia negociació sindical, el professorat funcionari, contractat doctor 
o col·laborador que no haja sotmès a avaluació el primer període de sis anys 
d’activitat investigadora o que haja obtingut una avaluació negativa d’aqueix 
període. Així mateix, correspondrà aqueixa dedicació sempre que hagen 
transcorregut més de sis anys des de la darrera avaluació, sense perjudici d’allò 
previst en l’article 3, apartats 1 i 2 d’aquest Reglament. 
2. No obstant això, les persones que accedisquen a places de professorat 
contractat doctor o titular d’universitat tindran una dedicació docent inicial 
màxima de 240 hores durant el curs acadèmic de la seua incorporació i el 
següent, per tal d’afavorir la seua activitat investigadora.  
2. Sobre la dedicació inicial, podran aplicar-se les reduccions reglamentàries 
aprovades pel consell de govern en atenció a activitats especifiques de 
docència, investigació o gestió, en el marc del reconeixement integral de la 
dedicació del professorat.  
 
Article 5. Dedicació docent del professorat ajudant i ajudant doctor. 
 
El professorat ajudant doctor tindrà una dedicació docent de 240 hores anuals. El 
professorat ajudant tindrà la dedicació anual de 60 hores, d’acord amb allò previst en la 
LOU. 



 
Disposició addicional primera  
 
El professorat ajudant doctor que accedisca de forma interina o definitiva 
interinament a una plaça de  contractat doctor/contractada doctora i compte amb 
períodes sexennals d’investigació avaluats positivament per l’AVAP, tindrà la 
dedicació docent  que corresponga al nombre de períodes reconeguts.  
 
Disposició addicional segona. 
 
El professorat ajudant doctor o contractat doctor interí que tinga períodes 
d’investigació avaluats positivament per l’AVAP i passe a ser professorat 
funcionari, en tant no obtinga l’avaluació d’aquests períodes per la CNEAI 
mantindrà la dedicació docent que tenía anteriorment conforme al nombre de 
sexennis reconeguts. L’avaluació per la CNEAI s’haurà de demanar en la 
convocatòria immediata a la pressa de possessió en el cos docent. En altre cas, 
el professorat passarà a la dedicació docent màxima establerta d’acord amb 
aquest reglament.  
 
Disposició transitòria primera  
 
 
A fi de no perjudicar el professorat que tinga actualment en tràmit el 
reconeixement d’un sexenni investigador, per a determinar la dedicació docent 
que li correspon durant el curs 2017/2018 se li aplicarà la dedicació docent que 
li correspondria si li fóra reconegut el període investigador presentat i pendent 
d’avaluació. Una vegada la CENAI notifique a la Universitat els sexennis resolts, 
es revisarà la dedicació docent del professorat i s’ajustarà a la que corresponga 
d’acord amb el sentit de les dites resolucions.  
 
Disposició transitòria segona sense contingut 
 
Durant el curs 2017/2018 el professorat contractat doctor interí tindrà una 
dedicació docent inicial de 240 hores. 
 
 
Disposició derogatòria 
 
Amb l’entrada en vigor d’aquesta normativa quedarà sense efecte l’acord del 
consell de govern 112/2012, de 8 de juny. 
 
Disposició final 
 
Aquesta normativa entrarà en vigor des de l’endemà de la seua aprovació pel 
consell de govern. 
 
 

PROPOSTA INFORMADA FAVORABLEMENT A LA COMISSIÓ DE 
PROFESSORAT DE 3/5/18  

 



 
 

 

 

 

 



 


