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informa

 
 

CCOO INFORMA: LA LLICÈNCIA PER MATERNITAT NO 
PERJUDICARÀ LA PROMOCIÓ DE LES AJUDANTS DOCTORES 
 
CCOO ha realitzat gestions amb el Vicerectorat de Professorat i el Servei de PDI 

per tal d’aconseguir que a aquelles Ajudants Doctores que estiguen de llicència 

per maternitat en el moment de la finalització del seu contracte, se’ls avance el 

canvi de contracte a CD interina a un moment anterior al part i, per tant, a l’inici 

de la seua llicència. La nostra proposta ha estat acceptada i començarà a aplicar-

se ja a aquelles AD que tinguen prevista aquesta coincidència entre la maternitat 

i la finalització del contracte. Aquesta mesura té com a finalitat evitar el perjudici 

que es venia produint a aquestes professores, ja que durant la llicència no es pot 

fer el canvi de contracte i, per tant, la maternitat les penalitzava retardant la 

seua promoció.  

 

CCOO continuarà treballant per tal de resoldre altres qüestions encara pendents 

i que tenen a veure amb la maternitat i la conciliació com són, entre altres, una 

correcta aplicació de la llicència per maternitat a les obligacions docents 

(establiment d’un mòdul de reducció amb independència del moment del part), 

la garantia de la substitució d’aquestes llicències en tots els casos, la dotació del 

professorat corresponent des de l’inici del curs o la incorporació de les 

necessitats de conciliació (en particular, la cura de xiquets) als criteris 

d’assignació del POD. Mesures que són necessàries per al conjunt del PDI, però 

particularment importants per a aquelles professores en situació més precària i 

amb menor capacitat de decisió sobre les seues activitats docents. 

 

Si teniu qualsevol dubte sobre l’aplicació d’aquesta mesura o sobre altres 

qüestions relacionades amb la llicència per maternitat o paternitat, el permís de 

lactància, les necessitats de conciliació o qualsevol altre tema laboral, podeu 

contactar amb ccoo@uv.es 

 


