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MODIFICACIONS DE  
1. LA  NORMATIVA  DE  CRITERIS  I  PROCEDIMENT 
PER  A  L'ASSIGNACIÓ  DE  LA  DOCÈNCIA  ALS 
DEPARTAMENTS  
2. LA  NORMATIVA  DE  CRITERIS  I  PROCEDIMENT 
PER A ADSCRIURE  LA DOCÈNCIA D'ASSIGNATURES 
A PROFESSORS DE LA UPV DINS DEL DEPARTAMENT
 
 
Aprovades pel Consell de Govern de 30 de maig de 
2019 
 

Preàmbul 
 

El  Consell  de  Govern  del  28  de maig  del  2009  va 
aprovar la Normativa de criteris i procediment per a 
l'assignació  de  la  docència  als  departaments  i  la 
Normativa de criteris  i procediment per a adscriure 
la  docència  d'assignatures  a  professors  de  la  UPV 
dins del departament, que van ser publicades en el 
Butlletí  Oficial  de  la  Universitat  Politècnica  de 
València número 28. 
 
 
Transcorreguts uns anys des de l'entrada en vigor de 
totes  dues  normatives,  s'ha  detectat  la  necessitat 
d'optimar tots dos procediments a fi de racionalitzar 
l'assignació  dels  recursos  humans  implicats  en  la 
docència, atesos els criteris d’economia, suficiència i 
adequació  estricta  dels  mitjans  a  les  finalitats 
docents. 
 
El  procediment  per  a  encarregar  la  docència 
d'assignatures  als  departaments  en  el  moment 
d'elaboració de  l'oferta de  la docència estableix que 
ha  d'incloure's  la  llista  de  professors  que  podria 
impartir  la docència, de manera que per a  realitzar 
amb  eficiència  els  encàrrecs  docents,  els 
departaments  han  de  tenir  en  consideració 
únicament  el  professorat  que  previsiblement  puga 
estar efectivament disponible. 
 
D'altra banda, en el procediment d'adscripció de  la 
docència  d'assignatures  a  professors  dins  del 
departament,  la  disponibilitat  efectiva  del 
professorat  és  un  element  essencial  per  a  una 
correcta i eficient assignació de la docència. 

MODIFICACIONES DE  
1. LA NORMATIVA DE CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO 
PARA  LA  ASIGNACIÓN  DE  LA  DOCENCIA  A  LOS 
DEPARTAMENTOS  
2. LA NORMATIVA DE CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO 
PARA ADSCRIBIR LA DOCENCIA DE ASIGNATURAS A 
PROFESORES  DE  LA  UPV  DENTRO  DEL 
DEPARTAMENTO 
 
Aprobadas  por  el  Consejo  de  Gobierno  de  30  de 
mayo de 2019 
 

Preámbulo 
 

El  Consejo  de  Gobierno  de  28  de  mayo  de  2009 
aprobó  la  Normativa  de  criterios  y  procedimiento 
para  la  asignación  de  la  docencia  a  los 
departamentos  y  la  Normativa  de  criterios  y 
procedimiento  para  adscribir  la  docencia  de 
asignaturas  a  profesores  de  la  UPV  dentro  del 
departamento,  siendo  publicadas  en  el  Butlletí 
Oficial  de  la  Universitat  Politècnica  de  València 
número 28. 
 
Transcurridos  unos  años  desde  la  entrada  en  vigor 
de ambas Normativas se ha detectado  la necesidad 
de  optimizar  ambos  procedimientos  al  objeto  de 
racionalizar  la  asignación  de  los  recursos  humanos 
implicados en la docencia, atendiendo a los criterios 
de economía, suficiencia y adecuación estricta de los 
medios a los fines docentes. 
 
El  procedimiento  para  encargar  la  docencia  de 
asignaturas a  los Departamentos en el momento de 
elaboración  de  la  oferta  de  la  docencia  establece 
que  deberá  incluirse  el  listado  de  profesores  que 
podrían  impartir  la  docencia,  de manera  que  para 
realizar  con  eficiencia  los  encargos  docentes,  los 
departamentos  deben  tener  en  consideración 
únicamente  al  profesorado  que  previsiblemente 
pueda estar efectivamente disponible. 
 
Por otro lado, en el procedimiento de adscripción de 
la  docencia  de  asignaturas  a  profesores  dentro  del 
departamento  la  disponibilidad  efectiva  del 
profesorado  es  un  elemento  esencial  para      una 
correcta y eficiente asignación de la docencia. 
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Per  a  complir  aquests  requeriments  és 
imprescindible  que  en  la  concreció  del  professorat 
per  a  la  impartició  de  la  docència  quede  exclòs  el 
personal  docent  que  està  complint  una  sanció  de 
suspensió  ferma  de  funcions  o  de  sou  i  feina  la 
duració de la qual afecte el curs acadèmic complet, o 
bé  que  l'execució  es  trobe  pendent  per  qualsevol 
circumstància prevista en  la normativa, sempre que 
aquesta no s'haja suspès per resolució judicial. 
 
 
Per  tot  això,  la  Comissió  Permanent  eleva  per  a 
l'aprovació,  si  s’escau,  pel  Consell  de  Govern,  les 
següents modificacions de  la Normativa de criteris  i 
procediment  per  a  l'assignació  de  la  docència  als 
departaments  i  de  la  Normativa  de  criteris  i 
procediment  per  a  adscriure  la  docència 
d'assignatures  a  professorat  de  la  UPV  dins  del 
departament. 
 
Primer.‐ L'apartat 5 de l'article 3 de la Normativa de 
criteris  i  procediment  per  a  l'assignació  de  la 
docència  als  departaments  queda  redactat  de  la 
manera següent: 
 
5. Elaboració de  l'oferta de docència: en el  termini 
màxim  de  20  dies  hàbils  comptadors  des  de 
l’endemà de la comunicació pública del Pla d'estudis 
per  part  del  VEQA  als  departaments,  aquests 
elaboraran  i  trametran  a  l'ERT  les  ofertes  de 
docència  (annex  II), assumint  les bases  i  condicions 
generals d'impartició de  la docència. Aquesta oferta 
ha  d'incloure  la  llista  de  professors  que  podria 
impartir  la  docència,  així  com  la  resta  de  personal 
(PAS)  implicat  i  els  recursos  materials  disponibles 
(laboratoris  i  equipament  docent  de  rellevància 
especial  o  d’interès  per  a  l'assignatura)  que 
s’empraran.  
 
En  el  llistat  indicat  en  el  paràgraf  anterior  no 
s'inclouran les persones que es troben complint una 
sanció de suspensió de funcions o d'ocupació i sou la 
duració  del  qual  afecte  el  curs  acadèmic  complet. 
D'igual forma, no s'inclouran en el llistat les persones 
que estant pendent  l'aplicació de  la  sanció,  la  seua 
implementació  i  duració  afecte  el  curs  acadèmic 
complet, excepte resolució judicial en contrari.  

Para  cumplir  con  estos  requerimientos  es 
imprescindible que en la concreción del profesorado 
para la impartición de  la docencia quede excluido el 
personal docente que se encuentre cumpliendo una 
sanción  de  suspensión  firme  de  funciones  o  de 
empleo  y  sueldo  cuya  duración  afecte  al  curso 
académico  completo,  o  bien,  que  la  ejecución  se 
encuentre  pendiente  por  cualquier  circunstancia 
prevista  en  la  normativa,  siempre  que  esta  no  se 
haya suspendido por resolución judicial. 
 
Por  todo ello,  la Comisión Académica eleva para  la 
aprobación, en su caso, por el Consejo de Gobierno, 
las  siguientes  modificaciones  de  la  Normativa  de 
criterios  y  procedimiento  para  la  asignación  de  la 
docencia a  los departamentos y de  la Normativa de 
criterios y procedimiento para adscribir  la docencia 
de  asignaturas  a  profesores  de  la  UPV  dentro  del 
departamento. 
 
Primero.‐  El  apartado  5  del  artículo  3  de  la 
Normativa  de  criterios  y  procedimiento  para  la 
asignación  de  la  docencia  a  los  departamentos 
queda redactado de la siguiente manera: 
 
5. Elaboración de  la oferta de docencia: En el plazo 
máximo  de  20  días  hábiles,  a  contar  desde  el 
siguiente al de  la  comunicación pública del Plan de 
Estudios  por  parte  del  VECE  a  los  Departamentos, 
éstos elaborarán y  remitirán a  la ERT  las ofertas de 
docencia  (anexo  II),  asumiendo  las  bases  y 
condiciones generales de impartición de la docencia. 
Esta  oferta  deberá  incluir  el  listado  de  profesores 
que podrían  impartir  la docencia, así como el  resto 
de  personal  (PAS)  implicado  y  los  recursos 
materiales disponibles  (laboratorios y equipamiento 
docente  de  especial  relevancia  o  interés  para  la 
asignatura) que vayan a emplearse.  
 
En  el  listado  indicado  en  el  párrafo  anterior  no  se 
incluirán  las  personas  que  se  encuentren 
cumpliendo una sanción de suspensión de funciones 
o de empleo y sueldo cuya duración afecte al curso 
académico completo. De igual forma, no se incluirán 
en el  listado  las personas que estando pendiente  la 
aplicación  de  la  sanción,  su  implementación  y 
duración afecte al curso académico completo, salvo 
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També  podran  concretar  aspectes  acadèmics 
sol∙licitats  en  el  RD  1.393/2007  relacionats  amb 
l'assignatura  (competències,  activitats  formatives, 
crèdits,  metodologia  d'ensenyament‐aprenentatge, 
sistemes  d'avaluació  i  breu  descripció  de 
continguts). Fins i tot podran proposar modificacions 
–en  la  matèria  on  s'inclou  l'assignatura–  d'aquells 
aspectes  que  consideren  que  són  manifestament 
millorables. Si ho consideren convenient, adjuntaran 
el  currículum  o  el  perfil  dels  professors  que 
s'assignaran  per  a  impartir  la  docència,  i  tota 
informació que estimen  convenient amb  la  finalitat 
que  l'ERT  puga  determinar  l'adequació  de  l'oferta 
sobre  la  base  dels  criteris  per  a  l'encàrrec  de  la 
docència  explicitats  en  l'article  2.  L'oferta  de 
cadascun  dels  departaments  compondrà  la  segona 
part  del  contracte  programa,  que  és  la  relativa  als 
compromisos del departament. 
 
 
Segon.‐ S'afig un punt 1 bis a la Normativa de criteris 
i  procediment  per  a  adscriure  la  docència 
d'assignatures  a  professors  de  la  UPV  dins  del 
departament, d’aquesta manera: 
 
1 bis. Assignació de docència en casos de suspensió 
ferma de funcions o de sou i feina 
 
En  casos  de  professors  que  es  troben  suspesos  de 
funcions  amb  motiu  d'una  sanció  disciplinària  no 
se'ls assignarà docència dins del període d'aplicació 
d'aquesta. 
 
Tercer.‐  Es  faculta  la  Secretaria  General  perquè 
publique  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Universitat 
Politècnica de València (BOUPV) els texts consolidats 
de les normes següents: 
 
1.  Normativa  de  criteris  i  procediment  per  a 
l'assignació de la docència als departaments. 
 
2.  Normativa  de  criteris  i  procediment  per  a 
adscriure la docència d'assignatures a professorat de 
la UPV dins del departament. 
 

resolución judicial en contrario.  
 
También  podrán  concretar  aspectos  académicos 
solicitados en el RD 1393/2007  relacionados  con  la 
asignatura  (competencias,  actividades  formativas, 
créditos,  metodología  de  enseñanza‐aprendizaje, 
sistemas  de  evaluación,  y  breve  descripción  de 
contenidos).  Incluso  podrán  proponer 
modificaciones,  en  la materia  donde  se  incluye  la 
asignatura, de aquellos aspectos que consideren que 
son  manifiestamente  mejorables.  Si  lo  consideran 
conveniente  adjuntarán el  currículum o el perfil de 
los  profesores  que  se  asignarán  para  impartir  la 
docencia, y cuanta información estimen conveniente 
con  el  fin  de  que  la  ERT  pueda  determinar  la 
adecuación de la oferta sobre la base de los criterios 
para  el  encargo  de  la  docencia  explicitados  en  el 
artículo  2.  La  oferta  de  cada  uno  de  los 
Departamentos  compondrá  la  segunda  parte  del 
contrato  programa,  que  es  la  relativa  a  los 
compromisos del Departamento. 
 
Segundo.‐ Se añade un punto 1 bis a la Normativa de 
criterios y procedimiento para adscribir  la docencia 
de  asignaturas  a  profesores  de  la  UPV  dentro  del 
departamento con el siguiente tenor: 
 
1 Bis. Asignación de docencia en casos de suspensión 
firme de funciones o de empleo y sueldo 
 
En  casos  de  profesores  que  se  encuentren 
suspendidos  de  funciones  con  motivo  de  una 
sanción  disciplinaria  no  se  les  asignará  docencia 
dentro del período de aplicación de la misma. 
 
Tercero.‐ Se faculta a la Secretaría General para que 
publique  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Universitat 
Politècnica  de  València  (BOUPV)  los  textos 
consolidados de las siguientes normas: 
 
1.  Normativa  de  criterios  y  procedimiento  para  la 
asignación de la docencia a los departamentos. 
 
2.  Normativa  de  criterios  y  procedimiento  para 
adscribir  la docencia de asignaturas a profesores de 
la UPV dentro del departamento. 
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Tercer.  Les presents modificacions de  la Normativa 
de  criteris  i  procediment  per  a  l'assignació  de  la 
docència  als  departaments  i  de  la  Normativa  de 
criteris  i  procediment  per  a  adscriure  la  docència 
d'assignatures  a  professors  de  la  UPV  dins  del 
departament  entrarà  en  vigor  el mateix  dia  de  la 
seua publicació en el Butlletí Oficial de la Universitat 
Politècnica de València (BOUPV). 

Tercero.  Las  presentes  modificaciones  de  la 
Normativa  de  criterios  y  procedimiento  para  la 
asignación de  la docencia a  los departamentos y de 
la  Normativa  de  criterios  y  procedimiento  para 
adscribir  la docencia de asignaturas a profesores de 
la UPV dentro del departamento entrará en vigor el 
mismo día de su publicación en el Butlletí Oficial de 
la Universitat Politècnica de València (BOUPV). 

 

 

   

   


