Decàleg d’Homes per la Igualtat de la Universitat d’Alacant
El Decàleg d’Homes per la Igualtat és una ferma aposta per la igualtat en la Universitat
d’Alacant. El col·lectiu d’homes de PDI, PAS i alumnat de la UA, en pro de l’avanç cap a
actituds i comportaments per a crear una cultura de respecte i igualtat al nostre campus:
1. Expressa una identitat lliure, al marge de rols i estereotips que contribueix a una
millor qualitat de vida.
2. Detecta la discriminació estructural que pateixen les persones per raó de sexe o
orientació sexual, i construeix relacions basades en la igualtat, la llibertat, la solidaritat, la responsabilitat i el respecte.
3. Rebutja qualsevol comportament de discriminació, assetjament i violència contra les dones, i col·labora en la prevenció i detecció de possibles situacions o conductes en l’entorn universitari.
4. Adopta una actitud de tolerància zero cap a la violència contra les dones i manifesta la seua condemna en solidaritat amb les dones víctimes d’aquesta violència.
5. Participa en la implementació de diverses estratègies que sumen esforços en
l’avanç de la igualtat entre dones i homes i en l’erradicació de la discriminació de
gènere.
6. Materialitza el seu compromís amb les polítiques d’igualtat que contribueixen a
reduir les bretxes de gènere en la nostra universitat.
7. Enforteix el desenvolupament de la promoció de la igualtat entre dones i homes
en la trajectòria acadèmica, investigadora i administrativa.
8. Gaudeix els drets, permisos, excedències i reduccions de jornada vinculats a
l’atenció i cures de filles o fills o persones dependents.
9. Fomenta la creació de xarxes o grups d’homes per la igualtat i posa en valor actituds i comportaments que associen relacions de respecte i equitat.
10. Assumeix un compromís personal i col·lectiu en la construcció de comunitats
igualitàries, justes i saludables, i comparteix els beneficis que dones i homes obtenim en qualitat de vida quan avancem en igualtat de gènere.

La Universitat d’Alacant, com a institució de producció i de transmissió de coneixement
que promou processos de desenvolupament social, justícia, de pau i de democràcia que
transcendeixen l’àmbit exclusiu universitari, lidera un camí en les polítiques de gènere
amb una visió sostinguda, duradora i mesurable.
En el marc del III Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes de la Universitat d’Alacant (2018-2020), s’incorpora un nou objectiu en l’eix 1 (Visibilització i sensibilització) per
a fomentar la participació i la implicació d’homes en la construcció d’una societat més
igualitària. En aquest context, l’avanç de la igualtat genera innombrables beneficis en la
nostra universitat:

Quins drets en matèria de permisos de paternitat, excedències, atenció i cures
puc gaudir com a col·lectiu d’homes del PDI i del PAS de la UA?:

• Formació en línia (Acció 6 de l’eix 6 del III Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones
i homes de la UA).

• Permís per cura de fill o filla menor afectat per càncer o una altra malaltia greu (art.
49 TREBEP i art. 20 Normativa de permisos del PAS2)

• Perquè la igualtat de gènere es dona quan totes les persones tenen els mateixos
drets, responsabilitats i oportunitats.
L’accés i la promoció professional del PDI i del PAS de la UA promou accions que redueixen biaixos de gènere en l’àmbit laboral i salarial. Avançar cap a un major equilibri entre sexes en la composició de la plantilla, la representació equitativa en llocs de
direcció o el gaudi de drets i permisos en l’atenció i cures genera millors rendiments
professionals.

• Permís per mort o malaltia greu de familiar (Art. 48 TREBEP i art. 19 Normativa de
permisos del PAS).

• Perquè totes les persones tenim un paper a exercir en la promoció de la igualtat de
gènere.
Tota la comunitat universitària treballa en xarxa per a promoure un entorn de benestar i posar en valor el nostre compromís amb la igualtat de gènere. Des de l’eliminació
de la discriminació i els estereotips nocius fins a la prevenció de la violència contra les
dones, promoure la igualtat de gènere en la UA contribueix a avançar òptimament
en el desenvolupament humà i en una millor qualitat de vida per a dones i homes en
la comunitat universitària.

• Ajornament de les vacances o acumulació d’aquestes (art. 59 LOIMH i art. 29 Normativa de permisos del PAS).

• Permís per naixement, acolliment o adopció de fills o filles (permís de paternitat)
(art. 49 TREBEP1)

• Permís per consulta mèdica (art. 21 Normativa de permisos del PAS).

• Perquè viure en un context caracteritzat per la igualtat entre dones i homes és un
dret humà.
L’equitat, la igualtat i la justícia són la base dels drets humans. Els avanços socials en el
reconeixement de drets de totes les persones permeten transformar contextos quan
aquests són vulnerats.

• Activitats de formació (art. 60 LOIMH i Acció 9 de l’eix 4 del I Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes de la UA).

Permisos

• Perquè la desigualtat de gènere afecta tota la societat.
Els estereotips i rols influeixen en el comportament, l’elecció d’estudis universitaris,
les opcions de treball, les ambicions i les actituds sobre les relacions socials. Disposar
del talent de dones i homes resulta necessari per a aconseguir un òptim rendiment
en l’àmbit de la investigació i innovació responsable.

• Perquè la igualtat de gènere fa que el nostre campus universitari siga més segur i
saludable.
Estudiar i treballar en la UA garanteix relacions de respecte i equitat entre tota la
comunitat universitària. Erradicar comportaments contra la discriminació, l’assetjament i la violència contra les dones en totes les seues manifestacions garanteix la
seguretat i la llibertat al nostre campus.

Formació

Família

• Permís per lactància d’un fill o filla menor de 12 mesos o acolliment (art. 48 TREBEP
i art. 18 Normativa de permisos del PAS).

• Escola d’estiu (Acció 5 de l’eix 6 del II Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i
homes de la UA).

• Permís per matrimoni de familiars (art. 13 Normativa de permisos del PAS).

• Ludoteca (Acció 1 de l’eix 6 del III Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes
de la UA).

• Permís per naixements prematurs o hospitalització de fills o filles després del part
(art. 48 TREBEP i art. 21.6 Normativa de permisos del PAS).

Consulta els teus drets com a col·lectiu d’homes en la pàgina web Concilia UA del Servei
de Gestió de Personal de PDI i PAS de la UA:

Flexibilitat
• Flexibilitat horària per cura de familiars del PAS (art. 4 Normativa de permisos
del PAS)

Excedències

Més informació
• Pàgina web d’Homes per la Igualtat en la pàgina web de la Unitat d’Igualtat de la
Universitat d’Alacant:

• Excedència per agrupació familiar (art. 89 TREBEP i art. 128 LOGFPV3).
• Excedència voluntària per cura de familiars (art. 89 TREBEP i art. 130 LOGFPV).
• Prorroga de llicència sense retribució (art. 25 Normativa de permisos del PAS).
• Reducció de jornada per familiar de primer grau amb malaltia molt greu (art. 48
TREBEP i art. 3 Normativa de permisos del PAS).
• Reducció de la jornada per motius directes de conciliació (art. 49 TREBEP i art. 3
Normativa de permisos del PAS).

Factors de correcció d’avaluació
• Factors de correcció per al càlcul del període treballat dins la convocatòria d’avaluació de l’acompliment del PAS (art. 56 LOIMH).
• Factors de correcció pels períodes de paternitat per al càlcul del coeficient individual del component per mèrits de productivitat investigadora dins del tram autonòmic (art. 56 LOIMH i Acció 2 de l’objectiu 1 del I Pla d’igualtat d’oportunitats
entre dones i homes de la UA).
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Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
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Normativa que regula la jornada de treball, horaris, permisos, llicències i vacances del PAS de la UA.
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LLEI 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

