
 

CIRCULAR DA VICERREITORÍA DE PROFESORADO E PLANIFICACIÓN 
DOCENTE SOBRE APLICACIÓN DO ARTIGO 8 DO REGULAMENTO DE 18 DE 
XULLO DE 2012 (CONTRATACIÓN DE SERVIZOS DOCENTES) AO PERSOAL 
DOCENTE E INVESTIGADOR 

Por resolución reitoral do 19 de xullo de 2012 (DOG do 31 de agosto), publicouse o 
Regulamento para a contratación de servizos científicos, técnicos, artísticos ou 
docentes, aprobado polo Consello Social do 18 de xullo de 2012. Esta normativa 
pode ser consultada en: 

http://www.udc.es/export/sites/udc/otri/_galeria_down/contratos/Regulamento_contrat
acion_de_servicios_cientificos.120831.pdf 

Esta disposición regula no seu artigo 8 o réxime e o procedemento específico de 
autorización dos contratos de actividades docentes que o persoal docente e 
investigador da UDC pode realizar no marco do previsto no art. 83 da LOU, con 
independencia do seu réxime de dedicación á docencia: 

Artigo 8. Réxime especial dos contratos de actividades docentes 

1. Para a promoción de contratos de actividades docentes, formativas e de 
especialización impartidas polo persoal da UDC con outras entidades públicas 
ou privadas abondará coa designación ou o nomeamento dun/dunha 
profesor/a da UDC por parte da autoridade competente para presumir a 
existencia dunha contratación, cuxa formalización contractual será opcional, 
sen prexuízo da autorización regulada na alínea seguinte. 

2. A solicitude de autorización destes contratos deberá incluír o obxecto da 
actividade docente ou de formación, a institución pública ou privada 
demandante, a desagregación das horas docentes e a persoa designada para 
a súa impartición, xunto cunha declaración responsable desta persoa de non 
estar incursa en situación de incompatibilidade, de conformidade coa Lei 
53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades. O prazo máximo para 
resolver sobre estas autorizacións é de quince (15) días, transcorrido o cal sen 
resolución expresa o contrato se considerará autorizado por silencio positivo. 

3. O órgano competente para instruír e resolver os expedientes destes 
contratos é a vicerreitoría con competencias en materia de profesorado. 

4. Prohíbese a cesión ou subcontratación desta clase de contratos. 

Este artigo somete a autorización obrigatoria toda actividade docente, 
formativa ou de especialización desenvolvida polo persoal da UDC para 
entidades públicas ou privadas distintas da propia UDC.  

Para solicitar a devandita autorización, os interesados teñen ao seu dispor o 
formulario de autorización que pode atopar en: 
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http://www.udc.es/export/sites/udc/pdi/_galeria_down/impresos/FORMULARIO_ENC
OMENDA.doc 

Este formulario deberá presentarse por rexistro para constancia do prazo de 
presentación, ou a través doutros medios de presentación de solicitudes 
administrativas legalmente recoñecidos. 

Para que os solicitantes podan orientarse á hora de valorar a súa situación de 
compatibilidade e realizar a declaración responsable prevista na alínea 2 do artigo 8, 
cómpre aclarar que, como regra xeral, ningún profesor universitario con 
dedicación a tempo completo pode desempeñar outra actividade docente ou de 
formación no sector público ou no sector privado (art. 15 do Real Decreto 
598/1985, de 30 de abril) 1. 

Especificamente, o artigo 72.3 da LOU) considera incompatible que o PDI das 
universidades públicas podan impartir docencia en universidades privadas e centros 
adscritos ás universidades públicas. A LOU só exceptúa desta regra xeral de 
incompatibilidade ao PDI laboral a tempo parcial. 

Existen outras excepcións legais á regra xeral, que o lexislador considera 
compatibles: 

1. Profesorado de prazas vinculadas ao concerto sanitario co Servizo Galego de 
Saúde. 

2. Profesorado titor da UNED, de conformidade co Real Decreto 2005/1986, do 25 de 
setembro, sobre réxime da función titorial nos Centros Asociados da UNED, sempre 
que a dedicación non exceda de 75 horas anuais. 

3. As actividades previstas no artigo 19 da Lei 53/1984, de 26 de decembro, de 
Incompatibilidades do Persoal ao Servizo das Administracións Públicas. Entre os 
supostos máis relevantes a estes efectos, o artigo 18 declara compatibles: 

 A dirección de seminarios ou o ditado de cursos ou conferencias en Centros 
oficiais destinados á formación de funcionarios ou profesorado, cando non 
teñan carácter permanente ou habitual nin supoñan máis de 75 horas ao ano, 
así como a preparación para o acceso á función pública nos casos e forma 
que regulamentariamente se determine. 

Interpretación: Este apartado contempla dous supostos: 

1. - Dirección de seminarios ou o ditado de cursos ou conferencias en centros oficiais 
destinados á formación de funcionarios ou profesorado, cando non teñan carácter 
permanente ou habitual nin supoñan máis de 75 horas ao ano. Por exemplo, no 

                                                 
1
 O artigo 68 da LOU outorga compatibilidade legal á realización de traballos científicos, técnicos ou artísticos,  

mais non ao desenvolvemento de ensinanzas de especialización ou actividades específicas de formación, polo 

que estas non están exceptuadas do réxime xeral de incompatibilidades da Lei 53/1984. 
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primeiro caso, o Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), ou os Institutos 
ou Centros coa mesma finalidade nas Comunidades Autónomas (EGAP) ou outras 
Administracións Públicas. Concretamente na Universidade da Coruña o Centro 
Universitario de Formación e Innovación Educativa (CUFIE) ou a Aula de Formación 
Informática (AFI) 

Por último a actividade non pode ter carácter permanente ou habitual. É dicir non é 
posible impartir os cursos previstos neste apartado do artigo 19 de xeito continuado, 
aínda que se cumpran os requisitos establecidos. Así, por exemplo, non se pode ter 
a condición de formador dun dos Centros antes indicados, adquirindo o compromiso 
de impartir todos os anos cursos de formación, porque a actividade tería carácter 
permanente ou habitual e cabería entendela como unha relación de servizos. 

2.- Preparación para o acceso á función pública nos casos e forma que 
regulamentariamente se determine: Nestes casos, a actividade docente pode 
realizarse tanto nun Centro público como privado e, en ambos os dous casos, non 
pode superar 75 horas ao ano. 

 A colaboración e asistencia ocasional a Congresos, seminarios, conferencias 
ou cursos de carácter profesional. 

Interpretación: 

A asistencia ocasional a un curso debe restrinxirse a unha intervención concreta, non 
á participación nun curso que dure varios meses. Sería incompatible a actividade 
consistente en participar durante varios cursos consecutivos impartindo conferencias 
dunha materia correspondente a unha titulación universitaria en Universidades 
privadas ou Mestrados en entidades privadas. Tamén sería incompatible a 
participación de materias en titulacións oficiais doutras universidades, sen a previa 
existencia dun convenio coa UDC que regule a mobilidade e intercambio do 
profesorado con esoutra universidade ou universidades. 

Non obstante o anterior, cando a participación nun curso doutra institución careza de 
carácter ocasional ou puntual, os profesores teñen tamén a posibilidade de 
solicitaren unha licenza por estudos para realizar actividades docentes ou 
investigadoras nunha Universidade, Institución ou Centro, nacional ou estranxeiro 
(art. 8 do R.D. 898/85 e art. 86 dos Estatutos da Universidade da Coruña). 

A Coruña, 17 de outubro de 2012 

O vicerreitor de Profesorado e Planificación Docente 

Gustavo Rego Veiga 


