
 
 
Companyes i companys, 
 
A la Mesa Negociadora d'avui s'ha tractat el següent assumpte: 
 
Determinació de coeficient individual de l'component per mèrits de productivitat 
investigadora de l'PDI funcionari (Decret 174/2002). 
 
Com recordareu, el decret estableix que per a la quantificació del component per 
mèrits de productivitat investigadora del PDI es determinarà un coeficient individual 
obtingut de dividir el nombre d'avaluacions favorables de l'activitat investigadora entre 
el nombre de períodes complets de sis anys de servei actiu en la Universitat. 
 
El problema apareix quan hi ha un període de temps en què ha estat Associat/a, i per 
tant sense capacitat investigadora reconeguda. Això fa que aquest coeficient estigui 
sempre penalitzat i mai arribi al seu màxim valor que és 1. 
 
Doncs bé, a la Mesa Negociadora s'ha aprovat que: 
 
A l'efecte de la determinació de coeficient individual del component per mèrits de 
productivitat investigadora de l'article 22 de Decret 174/2002, es considera que queden 
exclosos de l'còmput dels anys exercits en les següents categories: 
- PROFESSOR ASSOCIAT 
 
Des del STEPV, hem felicitat a Vicerector d'Ordenació Acadèmica i Professorat per 
aquesta iniciativa, que soluciona un problema que en diferents ocasions hem posat de 
manifest sense èxit. N'hi ha hagut prou amb una interpretació raonable de l'decret, 
com ja es fa en altres universitats valencianes. 
 
 
D'altra banda, s'ha preguntat al Vicerector per les pròrrogues dels contractes 
d'investigació previstes en la Llei 2/2021 de 29 de març, que afectarien els contractes 
que finalitzin entre el 2 d'abril de 2021 i l'1 d'abril de 2023, i si aquestes pròrrogues 
serien també aplicables als contractes de projectes propis de la UA, tal com es va dir 
en la Mesa Negociadora de 7/05/2020. 
Ens respondran en breu. 
Una cordial salutació, 
 
Alfonso Cueto 
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