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Universidade

RESUMO XUNTANZA ANECA COS SINDICATOS REPRESENTATIVOS

O 3 de decembro de 2019 celebrouse unha reunión da ANECA cos sindicatos CCOO, UXT, CSIF e CIG. Por parte da ANECA asistiron o seu director, 
José Arnáez Vadillo e o responsable da División de Avaliación do Profesorado, Gregorio Sánchez Marín. Como se nos indica varias veces, a 
reunión é meramente informativa e non se proporciona documentación con antelación.


O Director da ANECA informa que unha vez pasados dous anos desde a última modificación dos criterios de acreditación para os corpos docentes, as 
distintas comisións de acreditación realizaron unha revisión destes criterios.


O Director empeza informando das cifras de solicitudes de acreditación de 2019. Son unhas 2900, das que 700 están pendentes de avaliar. Dos datos 
achegados apréciase a importante baixada de solicitudes a partir da entrada en vigor do RD 415/2015 (antes da entrada en vigor deste RD, a 
media de solicitudes era dunhas 4500 anuais). Os datos achegados céntranse nos anos 2018 e 2019, nos que, aparentemente, produciuse 
unha mellora da taxa de éxito na acreditación (salvo en Ciencias da Saúde e en Ciencias Sociais). Este dato, como se mencionaba antes, 
queda moi *distorsionado polo feito de que o número de solicitudes baixase drasticamente, máis do 40% respecto a as solicitudes 
presentadas no período 2008-2014.


Achéganse datos dos resultados das avaliacións en 2018 e 2019, para Catedráticos e Profesores Titulares de Universidade. O Director da ANECA, sen 
dar moitos detalles, móstrase en xeral satisfeito, aínda que sinala algúns casos singulares que están en estudo (por exemplo na comisión B7 
Medicina Clínica e Especialidades Clínicas a taxa de éxito é de 32%). Desde os sindicatos insístese en que aínda que a taxa de éxito é alta en 
moitas áreas, o número de solicitudes é moi baixo. De feito, en xeral, agora acredítase a metade da xente que se acreditaba antes do RD 
415/2015. O Director afirma que todos os datos están na web da ANECA, pero de feito non é así.


O Director informa das reunións que tivo con diversas institucións e asociacións e, a continuación, expón as principais modificacións dos criterios de 
acreditación:


1. Os criterios aprobaranse por unha resolución do Director da ANECA e publicaranse na web. Teranse en conta a partir da súa publicación.


2. Incorpóranse os sexenios de investigación como méritos específicos en CU (excepto nas ramas de Ciencias) e como méritos complementarios e TU 
(excepto nas ramas de Ciencias e Enxeñerías). As excepcións sobre a valoración de sexenios foron decididas pola comisións de avaliación. 
Chama a atención que as comisións tomen decisións á marxe da política da ANECA. O Director afirma que os criterios non son normas, e que 
as normas só son obrigatorias se están no RD.


3. Hai un aumento de dispoñibilidade de méritos específicos e complementarios de investigación para CU e TU (que descoñecemos porque na reunión 
non se dan detalles).


4. Adáptase a esixencia de méritos obrigatorios de docencia ás realidades das ramas de coñecemento. Esta medida tómase especialmente tendo 
presente o caso de Medicina, no que non hai un sistema específico de avaliación da calidade docente.


5. Hai un incremento da dispoñibilidade de méritos específicos e complementarios de docencia, que tampouco detallan.


6. Incorpóranse novos méritos de transferencia e actividade profesional, para facilitar a elixibilidade dos mesmos por parte dos solicitantes.


7. Tense en consideración a igualdade de oportunidades dos solicitantes na esixencia e valoración da actividade investigadora e docente en situacións 
especiais derivadas de permisos por maternidade ou paternidade, excedencia polo coidado de fillos ou familiares dependentes, así como 
situacións de baixa por longa enfermidade. Infórmase que se darán máis detalles sobre este tema.


Ademais, infórmase dalgunhas modificacións de carácter particular nas comisións B7 (Especialidades clínicas), D18 (Ciencias Sociais), D17 (Ciencias do 
Comportamento) e D16 (Ciencias da Educación). Hai máis modificacións, pero non se informa delas.


Desde CCOO lamentamos que esta reunión informativa produciuse ao final do proceso de revisión dos criterios, un proceso no que non se contou cos 
sindicatos. Por tanto, desde o Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades non se cumpriu co compromiso de participación sindical nun 
tema crucial para o desenvolvemento da carreira profesional do profesorado das Universidades Públicas. No anterior proceso de revisión, os 
sindicatos puidemos participar, aínda que tardía e parcialmente, no seo das comisións que se estableceron para ese efecto. Aínda que as 
nosas posicións non sempre se tiveron en conta, polo menos houbo algunha mellora en determinados criterios. Agora, os sindicatos fomos 
directamente ignorados, e teremos que esperar a ver a modificación final dos criterios de avaliación á súa publicación na páxina web da 
ANECA.


CCOO seguirá reclamando ao novo goberno que se derrogue o RD 415/2015 e mentres tanto que se inicie unha negociación real da modificación dos 
criterios de acreditación aos corpos docentes cos representantes legais das e dos traballadores.
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