






























































































































VNIVE�IT/\T ID VALENCI/\. 

SERVEI DE RECURSOS HUMANS (PDI) 

INFORME D'IMPACTE DE GENERE DE LA CONVOCATORIA 18 DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA PER LA 

QUAL ES CONVOCA CONCURS PER A LA PROVISIÓ DE PLACES DE PERSONAL DOCENT CONTRACTAT DE 

CARACTER TEMPORAL PER AL CURS 2019-2020 

L'objectiu d'aquest informe d'impacte de genere és determinar si la convocatoria 18 publicada mitjarn;:ant 

resaludó de 2 de desembre de 2019 (DOGV núm. 8696, de 12 de desembre de 2019), per la qual es 

convoca concurs per a la provisió de places de professorat associat per al curs 2019-2020, contribueix a 

la igualtat d'oportúnitats entre dones i homes. 

Marc Normatiu. 

La Llei Organica 3/2007, de 22 de mar�, per a la igualtat efectiva de dones i homes, modificada pel Reial 

decret llei 6/2019, d'1 de mar�, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i 

d'oportunitats entre dones i homes en l'ocupació, regula en el seu Títol V, Capítol 1, el principi d'igualtat 

en l'ocupació pública, establint-se els criteris generals d'actuació a favor de la igualtat per al conjunt de 

les Administracions Públiques. 

A més, la Disposició Addicio_nal Setena del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual 

s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Basic de l'Empleat Públic, estableix que les Administracions 

Públiques estan obligades a respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats en l'ambit laboral i, amb 

aquesta finalitat, hauran d'adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral 

entre dones i homes. 

A fi de fer efectiu aquest principi, resulta necessari adequar els criteris d'actuació de la Universitat de 

Valencia i establir pautes afavoridores de la igualtat en els diferents ambits, adoptant accions específiques 

dirigides a combatre tates les manifestacions encara subsistents de discriminació, directa o indirecta, per 

raó de sexe i a promoure la igualtat real entre dones i homes, amb remeció deis obstacles i estereotips 

socials que impedeixen aconseguir-la. 

La Universitat de Valencia ja incorpora aquesta exigencia en el II Pla d'lgualtat de la Universitat de 

Valencia (2013 / 2017), en l'apartat 4.1 dins de l'eix "Aspectes laborals", amb varies mesures: 
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2.- Presentar desagregats per sexe les dades de les persones aspirants i seleccionades en les convocatories 

de la Universitat. 

3.- Presentar desagregats per sexe les dades de la composició de les comissions de les convocatories de 

la UV. 

El III Pla d'lgualtat de la Universitat de Valencia (2019 / 2022) incorpora 64 accions a desenvolupar i de 

la mateixa manera que els anteriors plans d'igualtat té, també, l'objectiu de garantir la igualtat real i 

efectiva entre dones i homes. L'objectiu 1.3 dins de l'eix "Les Persones", es dedica a la igualtat d'accés, de 

tracte i d'oportunitats a la UV. 

En compliment del mandat legal que conté l'article 55 de la Llei Organica 3/2007 que estableix 

l'obligatorietat de l'administració general de l'Estat d'elaborar informes de genere en les proves d'accés a 

l'ocupació pública i del compromís adquirit per la Universitat de Valencia per a fer efectiu el principi 

d'igualtat i, analitzades les bases de la convocatoria de 14 de maig de 2019 (DOGV de 17 de maig de 

2019) de concurs per a la provisió de places de personal docent contractat  de caràcter temporal, es 

realitza aquest informe d'impacte de genere: 

La primera part d'aquest informe esta dedicada a analitzar les dades previes i la convocatoria, perque 

puguem valorar al final del procés si aquest ha tingut o no algun tipus d'impacte de genere. 

La segona part, que es realitzara una vegada finalitzat el procés selectiu i a la vista deis seus resultats, 

ens permetra traure conclusions sobre l'impacte efectiu de genere que ha tingut la convocatoria. 

1. Situació de partida:

Per a mesurar l'impacte de genere és necessari identificar clarament les diferencies socials i les causes 

que els produeixen. En els últims anys, el sistema públic de l'educació superior ha experimentat un 

creixement significatiu en benefici del coHectiu femení que actualment representa més de la meitat deis 

estudiants matriculats en la Universitat de Valencia. La qüestió que hem de valorar és, fins a quin punt, la 

incorporació de les dones al món universitari s'ha comen�at a visualitzar en el professorat universitari, 

tenint en compte que les universitats són, al cap i a la fi, espills del seu propi entorn social. 

El període d'entrada al món academic, període de major pressió per a aconseguir la consolidació dins del 

lloc de treball, normalment coincideix o va en paraHel amb el període reproductiu de les dones. Es dóna 

també el cas que, malgrat els avan�os en l'assoliment educatiu del conjunt de la població, les diferencies 

de genere en el repartiment del temps de cures i de tasques domestiques continua sent bastant important 

i les ajudes públiques són escasses 

L' asimetría de genere amb un elevat predomini masculí és un deis trets definitoris de la plantilla del 

personal docent i investigador de les universitats espanyoles. Si observem l'evolució des de l'any 2004, 

la distribució estadistica segons sexe d'aquest col·lectiu canvia molt lentament pel fet que els 

increments sostinguts de la plantilla al llarg d'aquest temps s'han repartit prou equitativament entre 

ambdós sexes. Tot i que s'observa una caiguda relativa del percentatge d'homes i un augment del pes 
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