
                                                                                                                             4 / maig / 2017 

  

 
                                                         avgda. Blasco Ibànez, 21 46010 - València  Tel: 96 398 30 17   

web: www.uv.es/ccoo          email: ccoo@uv.es 
 

U N I V E R S I T A T   D E   V A L È N C I A

informa

 

ACORDS DE MESA NEGOCIADORA: EL MÀXIM DE DOCÈNCIA 
TORNARÀ A SER DE 240 HORES 

Les recents sessions de la Mesa Negociadora, celebrades el 27 de març i el 12 d’abril 
han permés arribar a importants acords entre el Rectorat i totes les seccions sindicals. 
Entre aquests acords destaca el que estableix la docència màxima en 270 hores per 
al proper curs fins a arribar progressivament a les 240 hores durant els dos cursos 
següents (250 en 2018-19 i 240 en 2019-20), calendari que va ser proposat per 
CCOO. Aquest acord suposa revertir totalment l’increment de docència que va 
imposar el Decret Wert l’any 2012 i tindrà efectes positius tant en la millora de les 
condicions de treball de bona part del PDI com en la possibilitat de contractar més 
professorat per a cobrir la docència que fins ara cobria el PDI que no té reconeguts 
sexennis vius. 

L’acord sobre reducció de la docència màxima s’ha vist complementat per un altre 
acord que possibilita mantindre el màxim de 240 hores, atenent a situacions 
personals del PDI que han impossibilitat o dificultat la seua tasca investigadora i 
l’obtenció del sexenni.  En concret, s’aplicaran mesures i moratòries que mantindran 
aquest màxim de 240 hores en els següents casos: 

 El PDI 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, durant els dos cursos següents a la finalització 
d’aquestes situacions i  també gaudirà de dos anys de moratòria en l’aplicació 
del criteri del sexenni viu, mantenint la mateixa dedicació màxima. 

 El PDI 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 desenvolupe 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 desenvolupe activitat 
retribuïda,  tindrà una dedicació màxima de 240 hores mentre perdure la 
situació i durant els dos cursos acadèmics següents a la finalització de la 
mateixa. 
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D’altra banda, es mantenen les mesures que ja venien aplicant-se en funció de 
l’accés a noves places, com ara les següents:  

 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.  

 El professorat ajudant doctor que accedisca 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. 

 Durant el curs 2017/2018 el professorat contractat doctor interí tindrà una 
dedicació docent inicial de 240 hores. 

També s’ha aprovat el document anomenat “Criteris de Reconeixement Integral de 
la Dedicació del Professorat”. Les principals propostes de CCOO que s’han incorporat 
a aquest document i que han modificat substancialment el seu plantejament inicial 
són 

 L’establiment d’un procediment d’aplicació, de tal forma que de moment 
aquest document  només  tindrà com a objectius revisar la validesa dels 
seus paràmetres a partir d’una anàlisi que determine la possible existència 
de desajustos o desequilibris entre les diverses dedicacions del professorat, 
en funció de factors com ara àrees de coneixement, categories, antiguitat, 
edat,gènere, etc.  

 Els resultats d’aquesta aplicació inicial no tindran en cap cas una anàlisi 
individualitzada, sinó agregada amb els factors abans esmentats. 

 Es crearà una comissió de seguiment de l’aplicació d’aquest document, amb 
participació sindical, que tindrà com a funcions realitzar l’anàlisi de les dades 
recollides amb l’aplicació inicial dels criteris i podrà proposar canvis en el 
document. 

 Després d’aquesta fase experimental i no individualitzada, els criteris 
definitius i la seua aplicació hauran de ser aprovats de nou pel Consell de 
Govern, prèvia negociació sindical. 
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 L’aplicació d’aquests criteris no es traduiran en cap augment de la 
dedicació docent, o en altres tasques, del professorat, sinó una adequada 
quantificació d’aquesta.  

 Un increment de les hores reconegudes de dedicació per activitats 
docents, que seran de 4 hores per cada hora de docència registrada al POD. 

 Un millor reconeixement del temps dedicat a tasques investigadores, que 
no tan sols considerarà els indicadors qualitatius d’aquestes, sinó que tindrà 
en compte fonamentalment el temps efectivament dedicat a aquest treball i 
reconeixerà hores de dedicació en funció de les activitats que consten en el 
GREC o en altres activitats de recerca i de transferència docent o 
investigadora. 

Finalment, s’ha aprovat una modificació parcial del Reglament de Selecció del PDI, 
fonamentalment pel que fa als barems. Les principals modificacions introduïdes en 
aquests fan referència a aplicar un coeficient corrector a la docència impartida en 
Universitats privades i en limitar la docència reconeguda en contractes predoctorals 
(Ajudants o PIF) al màxim legalment establert per a cada figura. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


