
 

 

 
EL CONVENI MILLORA LES CONDICIONS DEL 
PERSONAL LABORAL DE LES UNIVERSITATS 

PÚBLIQUES VALENCIANES 
 

EXIGIM LA SIGNATURA DEL CONVENI! 
 
1. El III Conveni Col·lectiu del personal laboral de les universitats públiques 
valencianes culmina dues dècades de reivindicacions encaminades a substituir 
el conveni precedent i a establir un marc normatiu comú per a tot el personal 
laboral (unes 6.500 persones) de les universitats públiques del País Valencià, 
l’única sense, i implica millores que beneficiaran en particular a aquelles 
universitats i a aquells col·lectius, com ara el professorat associat, amb 
condicions laborals prèvies més precàries. 
 
2. Suposa una notable millora de les condicions laborals dels col·lectius més 
precaritzats actualment. Pel que fa al professorat associat, a més de l'increment 
mitjà en matèria retributiva, comportaria la implementació de plans 
d'estabilització i promoció del col·lectiu. Per al personal vinculat a projectes de 
recerca, implicaria un compromís de solució per tal d’acabar amb la successió 
indefinida de contractes anuals, amb les retribucions inferiors a les 
corresponents a llocs de treball anàlegs i sense expectatives d'estabilitat i d'una 
carrera professional ordenada en el temps. 
 
3. En matèria retributiva, suposaria un increment notable per a totes les 
categories professionals. A la Universitat de València, la seua aplicació implicaria 
per al 2019 –cal recordar que el text acordat preveia efectes d'1 de gener de 
2019– un increment salarial del 4,7% per al Professorat Contractat Doctor, del 
8,6% en el cas del Professorat Ajudant Doctor, del 25% per al Professorat 
Ajudant i del 35% per al Professorat Associat. Per tant, són ja importants les 
sumes que les treballadores i treballadors laborals estem deixant de cobrar a 
causa de no signar-se el conveni, com pot veure's en la taula inclosa al final. 
 
4. En matèria de contractació suposaria una millora evident de les condicions de 
diverses categories laborals. El professorat associat, ajudant i ajudant doctor es 
beneficiaria d'una contractació mínima de 2 anys; el personal investigador en 
formació en fase predoctoral es beneficiaria d'una contractació mínima d'1 any; 
el personal investigador en formació en fase postdoctoral es beneficiaria d'una 
contractació no especificada. Per al professorat associat suposaria la desaparició 
dels contractes trimestrals i la renovació automàtica amb criteris objectius de 
renovació. 
 
5. En matèria de jornades, permisos i llicències, suposaria millores com ara la 
limitació ferma de la càrrega docent del professorat ajudant doctor a 24 crèdits, 
i per a totes les categories laborals en general, la limitació d'un màxim de 4 
hores consecutives de classe, la limitació per semestre d'un màxim del 75% del 
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POD assignat, el respecte al descans mínim de 12 hores entre jornades i 
l'equiparació al personal funcionari de la Generalitat Valenciana (Decret 
42/2019) en matèria de vacances, permisos i llicències. 
 
6. En matèria de règim retributiu, per al PDI a jornada completa suposaria 
l'equiparació de tots els complements retributius del PDI funcionari; el personal 
investigador i el personal tècnic de suport a la recerca començaria a cobrar 14 
pagues anuals, així com un complement de productivitat segons la normativa 
interna de cada universitat.  
 
7. En matèria d'estabilitat laboral i promoció professional, suposaria la promoció 
del professorat associat, ajudant, ajudant doctor i contractat doctor amb 
l'acreditació aconseguida abans de la finalització del contracte, condicionada a 
les polítiques de recursos humans de cada universitat, dins de les quals, a més, 
s'estudiaran aquelles mesures que puguen facilitar la promoció del personal 
investigador a temps complet.  
 
 
 
 
Taula retributiva: 
 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (2019) RETRIBUCIONS PDI LABORAL 

CATEGORIA RETRIBUCIONS   
ANUALS 2019 CONVENI INCREMENT 

ANUAL %  

PROFESORAT 
CONTRATAT DR. 29.770,05 € 31.175,54 € 1.405,49 € 4,72% 

P. COL·LABORADOR 27.564,96 € 28.864,64 € 1.299,68 € 4,71% 
P. AJUDANT DR. 25.888,02 € 28.127,64 € 2.239,62 € 8,65% 
P. AJUDANT 17.344,97 € 21.702,53 € 4.357,56 € 25,12% 
P. ASSOCIAT 6 h. 7.550,76 € 10.225,00 € 2.674,24 € 35,42% 
P. ASSOCIAT 5 h. 6.292,45 € 8.520,83 € 2.228,38 € 35,41% 
P. ASSOCIAT 4 h. 5.034,13 € 6.817,67 € 1.783,54 € 35,43% 
P. ASSOCIAT 3 h. 3.775,53 € 5.112,50 € 1.336,97 € 35,41% 
P. SUBSTITUT TC  Nova creació  21.702,53 €     
P. SUBSTITUT 6 H Nova creació  10.225,00 €     
P. SUBSTITUT 5 H Nova creació  8.520,83 €     
P. SUBSTITUT 4 H Nova creació  6.817,67 €     
P. SUBSTITUT 3 H Nova creació  5.112,50 €     
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