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CRITERIS PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA CARRERA DOCENT DEL PERSONAL 
DOCENT I INVESTIGADOR DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA APLICABLES PER AL 
CURS 2019/2020. 
 
 
1.- Promoció del professorat ajudant a la figura de professorat ajudant doctor. 
 
Podran sol·licitar la transformació de places de professorat ajudant a places de 
professorat ajudant Doctor els departaments que compten amb professorat ajudant 
que estiga en possessió del títol de doctor/a i de l’acreditació a la figura d’ajudant 
doctor/a, sempre que el seu contracte com a ajudant finalitze durant el curs 
acadèmic 2019/2020 o que les necessitats docents estructurals de l’àrea de 
coneixement urgisquen la promoció. La provisió de les places transformades 
requerirà la convocatòria d’un concurs públic. 
 
 
2.- Promoció del professorat contractat doctor interí a les figures de professorat 
titular d’Universitat o professorat contractat doctor. 
 
Els departaments que compten amb professorat que estiga ocupant interinament 
places de professorat contractat doctor o passe a aquesta situació d’interinitat fins 
al 31 d’agost de 2019 i haja notificat a la Universitat de València l’acreditació a la 
categoria de professor/a titular d’Universitat fins al 27 de març de 2019, hauran de 
sol·licitar la transformació de les places a aquesta categoria. La provisió de les places 
transformades requerirà la convocatòria d’un concurs públic. 
En cas de no comptar amb l’acreditació a titular d’Universitat a la data indicada, es 
convocaran a concurs públic les places de contractat doctor ocupades interinament, 
per a la seua provisió definitiva. 
 
 
3.- Promoció del professorat ajudant doctor a la figura de professorat contractat 
doctor o de professorat titular d’Universitat. 
 
Els departaments que compten amb professorat ajudant doctor/a que finalitze el seu 
contracte des del 1 de setembre de 2019 fins al 30 de setembre de 2020 podran 
sol·licitar la transformació de les seues places a la categoria de contractat 
doctor/contractada doctora o professor/a titular d’Universitat, per a afavorir la 
promoció del seu professorat. A aquests efectes, es tindrà en compte l’acreditació 
obtinguda pel professorat ajudant doctor notificada per les persones interessades a 
la Universitat de València fins el 27 de març de 2019. En cas que el professorat 
ajudant doctor estiga acreditat a la categoria de professor/a titular d’Universitat, la 
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plaça es transformarà en titularitat d’Universitat. En cas de no disposar de 
l’acreditació en aquesta data, se sol·licitarà la transformació de la plaça a professorat 
contractat doctor, i la promoció estarà condicionada a l’obtenció de l’acreditació 
abans de la finalització del contracte com a ajudant doctor/a. La provisió de les places 
transformades requerirà la convocatòria d’un concurs públic. 
 
 
4.- Promoció del professorat contractat doctor a la figura de professorat titular 
d’Universitat. 
 
Els departaments que compten amb professorat contractat doctor que estiga en 
possessió de l’acreditació per a l’accés a la figura de professor/a titular d’Universitat, 
podran sol·licitar la transformació de les seues places a aquesta figura funcionarial 
per a afavorir la promoció del seu professorat. A aquests efectes, es tindrà en compte 
l’acreditació obtinguda i notificada per les persones interessades a la Universitat de 
València fins el 27 de març de 2019. Les sol·licituds s’ordenaran prioritzant la major 
antiguitat en l’acreditació. En cas de coincidència, s’aplicarà el criteri d’antiguitat en 
el cos docent des del qual es promociona. Si persistirà l’empat, s’atendrà a 
l’antiguitat com a doctor/a. La provisió de les places transformades requerirà la 
convocatòria d’un concurs públic. 
 
 
5.- Promoció del professorat titular d’Universitat a la figura de catedràtic/a 
d’Universitat. 
 
Els departaments que compten amb professorat titular d’Universitat que estiga en 
possessió de l’acreditació per a l’accés a la figura de catedràtic/a d’Universitat 
podran sol·licitar la transformació de les seues places a aquesta figura funcionarial per 
a afavorir la promoció del seu professorat. A aquests efectes, es tindrà en compte 
l’acreditació obtinguda i notificada per les persones interessades a la Universitat de 
València fins el 27 de març de 2019. Les sol·licituds s’ordenaran prioritzant la major 
antiguitat en l’acreditació. En cas de coincidència, s’aplicarà el criteri d’antiguitat en 
el cos docent des del qual es promociona. Si persistirà l’empat, s’atendrà a 
l’antiguitat com a doctor/a. La provisió de les places transformades requerirà la 
convocatòria d’un concurs públic. 
 
 
Disposició general. 
 
En el cas que el professorat pels mèrits del qual s’haja transformat una plaça no fora 
adjudicatari de la mateixa després del corresponent procés selectiu, el departament 
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corresponent no podrà tornar a sol·licitar una nova promoció pels mèrits d’aqueix 
professorat per a la mateixa categoria. 
 
Disposició Addicional Primera. 
 
Quan el còmput de la durada del contracte del professorat ajudant o ajudant doctor 
s’haja interromput com a conseqüència d’una incapacitat temporal o d’haver gaudit 
de llicències per maternitat, adopció o acolliment o del permís per paternitat, el 
professor o professora interessada podrà demanar que aqueixos períodes no siguen 
computats per a determinar la data de finalització del seu contracte a tots els efectes 
previstos en aquesta normativa. 
 
Quan el termini per a la signatura del contracte de professorat ajudant doctor 
s’hagués suspès amb motiu de trobar-se la persona interessada gaudint d’una 
llicència per maternitat, adopció o acolliment o bé del permís per paternitat, aquesta 
podrà demanar, a tots els efectes previstos en aquesta normativa, que es tinga en 
compte la data en que hauria finalitzat el contracte si s’hagués signat el dia del 
venciment del termini inicial. 
 
 
Disposició Addicional Segona.- Compliment del requisit lingüístic previst en els 
apartats 11.1, 11.2 I 11.3 del Pla d’Increment de la Docència en Valencià (PIDV) 
 
Per a donar compliment als articles 11.1 i 11.2 del PIDV, la promoció del professorat 
ajudant doctor a professorat contractat doctor o titular d’Universitat, en cas de no 
comptar amb el requisit de coneixement del valencià en el nivell C1 abans de la 
finalització del termini de presentació de les sol·licituds de promoció, quedarà 
condicionada a la seua acreditació fins el 31 d’agost de 2019 o, en tot cas, abans de 
la finalització del seu contracte. Per a l’estabilització del professorat associat com a 
professorat contractat doctor o titular d’Universitat, el requisit s’haurà d’acreditar 
abans de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds de promoció. 
 
D’acord amb l’article 11.2 del PIDV, per a la valoració de les sol·licituds de promoció 
del professorat contractat doctor a places de professorat titular d’Universitat, el 
coneixement del valencià en el nivell C1 s’ha d’incorporar com a requisit. La 
concurrència del requisit s’haurà d’acreditar abans de la finalització del termini de 
presentació de les sol·licituds de promoció. En cas de no comptar amb el requisit en 
aquesta data, la promoció quedarà condicionada a la seua acreditació fins el 31 
d’agost de 2019. 
 



4 
 

D’acord amb l’article 11.3 del PIDV en la valoració de les sol·licituds de promoció a 
places de catedràtic/a d’Universitat s’exigirà el coneixement de valencià en el nivell 
C1 en aquelles places pertanyents a àrees de coneixement amb necessitats de 
personal amb perfil lingüístic per raons d’incompliment de la docència assignada en 
valencià. Les sol·licituds de promoció hauran d’anar acompanyades d’informe sobre 
la situació de l’àrea de coneixement respecte del compliment de la docència 
assignada en valencià. A aquest efectes, els departaments que demanen la 
transformació de places per a la promoció del professorat que tinguen adscrit 
adjuntaran un informe sobre el compliment de la docència en valencià assignada a 
l’àrea de coneixement en el curs 2018/2019. 



DISTRIBUCIÓ DEL CRÉDIT PER A LA PROMOCIÓ DE PDI CURS 2019/2020

PREVISIÓ SOL·LICITUDS S.S.

40 AJUDANTS DR ---> 40 CONTRACTAT DR 211.293,24 70 AJUD DR --- CONTRACTAT DOCTOR 378.074,20 125.142,56

29 AJUDANTS DR ---> 29 T.U. 263.870,23 19 AJUD DR --- TU 176.770,30 -9.381,26

Termini no obert.  S'indiquen màximes sol·licituds possibles
4 AJUDANTS ---> 4 AJUDANTS DR 28.368,63 4 AJUDANTS--> AJUDANTS DR. 29.007,44 9.601,46

503.532,10 PREVISIÓ COST EFECTIU 583.851,94
S.S. 65.325,83 SS. 125.362,77

Disponibilitat 100% 219 Disponibilitat 100% 216

Deducció 15% per estabilització investigadors 33 Deducció 15% per estabilització investigadors 33

46 CD ---> 46 TU 175.565,56 19 CD  ----->TU 74.150,16 -43.348,52

10 ASOC. ---> 10 TU 334.411,14 3 (OPO 2018) ASSOC  ----->TU  (programa estabilització associats) 102.582,06 23.234,84

16 ASOC. ---> 16 CD 473.991,55 13 ASSOC  ----->CD (programa estabilització associats) 393.787,94 130.343,81

5 CDI ---> 5 TU 19.083,21 7 CDI  ----->TU 27.318,48 -15.970,51

21 CDI ---> 21 CD 0,00 19 CDI  ----->CD 0,00

13 CD ---> Vacants en àrees deficicitàries 0

4 TU (OPO 2018) ---> Vacants en àrees deficicitàries 0,00

1.003.051,46 597.838,64
S.S. 118.839,65 S.S. 94.259,61

100 CU 865.682,90 41 CU 362.922,98

865.682,90 362.922,98

COST TOTAL PROMOCIÓ 2019/2020 1.544.613,56
1 QUADRIMESTRE 358.891,82 

RESERVA PER A L'ESTABILITZACIÓ PERSONAL INVESTIGADOR PROGRAMA RAMÓN Y CAJAL AMB I3
PRESSUPOSTAT Retribucions S.S. COST EFECTIU Retribucions S.S.

20 TU 668.822,29 151.488,25 27 TU 923.238,54 209.113,53

13 CD 385.118,13 127.474,10 5 CD 151.456,90 50.132,23

Estabilització IDI's 95.690,70 31.673,62

TOTAL 1.074.695,44
1 QUADRIMESTRE 358.231,81

873.103,00 *
SEGURETAT SOCIAL 159.622,71

* Dades pressupost amb retribucions 2018. Dades cost promoció amb retribucions 2019

C) PROMOCIÓ DE FORFESSORAT CONTRACTAT DR. I ESTABILITZACIÓ PROFESSORAT ASSOCIAT

PREVISIÓ COST EFECTIU 

D) PROMOCIÓ INTERNA TU A CU

PROMOCIÓ PRESSUPOSTADA 2019/2020 (1 QUADRIMESTRE) =   1.173.966 euros *

COST PRESSUPOSTAT 

COST PRESSUPOSTAT DE LA PROMOCIÓ A CATEDRÀTIC PREVISIÓ COST EFECTIU PROMOCIÓ A CATEDRÀTIC

COST PROMOCIÓ 2019/2020 (1 QUADRIMESTRE) =  

PROMOCIÓ EFECTIVA

COST PRESSUPOSTAT 

PROMOCIÓ PRESSUPOSTADA

A) PROMOCIÓ D'AJUDANTS I AJUDANTS DR QUE FINALITZEN CONTRACTE DURANT EL CURS 2019/2020 I SETEMBRE 2020

B) PROMOCIO D'AJUDANTS AMB ACREDITACIÓ EN ÀREES DEFICITÀRIES

COST DE LES SOL·LICTUDS

PRESSUPOST DE LA PROMOCIÓ  PDI 2019/2020, PROGRAMA PER A L'ESTABILITZACIÓ DE PROFESSORAT ASSOCIAT I RESERVA PER A L'ESTABILITZACIÓ 
D'INVESTIGADORS/INVESTIGADORES PROGRAMA RAMON Y CAJAL
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