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PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT PER A L’ESTABILITZACIÓ DEL PROFESSORAT 
ASSOCIAT A TEMPS PARCIAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

És voluntat de la Universitat de València ampliar les possibilitats d’estabilització del professorat 
associat amb mesures que milloren el programa actualment vigent aprovat mitjançant l’acord 
del Consell de Govern 247/2009, de 22 de desembre, modificat per l’acord 15/2011, d’1 de 
febrer.  Així doncs, d’una banda, s’inclou com a via d’estabilització la figura del professorat 
contractat doctor, i, d’altra, es rebaixa a deu anys el requisit d’antiguitat com a professorat 
associat a la Universitat de València, fins ara establert en dotze anys.  

A més s’inclou com a requisit per a l’estabilització tenir acreditat el nivell C1 de coneixement del 
valencià, amb coherència amb el que s’exigeix al professorat de la Universitat de València per a 
la promoció a les figures funcionarials i de contractació indefinida. 

S’estableix com a criteri diriment per a l’assignació de places, en cas que el nombre de 
sol·licituds supere el de les places dotades, el percentatge de càrrega docent de l’àrea de 
coneixement cobert amb professorat associat en el curs anterior, amb un límit d’assignació 
d’una plaça per àrea de coneixement en cada convocatòria llevat que la càrrega docent coberta 
amb professorat associat supere el 50%. Aquest criteri prioritza l’estabilització en les àrees de 
coneixement on el professorat associat té major pes relatiu en la plantilla. 

D’altra banda es deixa sense contingut la disposició transitòria originària del Reglament, que ha 
perdut la seua vigència. 

Així doncs,  

Primer.- Es modifica la redacció dels articles 1 (apartats 1, 2 i 4) i 3, que tindran la següent 
redacció: 

Article 1. Els Departaments podran sol·licitar la dotació de places de professorat funcionari o 
contractat doctor, quan tinguen professorat associat amb els següents requisits: 

1. Estar acreditat per l’ANECA a l’accés a les figures de professorat titular d'Universitat, 
catedràtic/a d’Universitat o professorat contractat doctor. 

2. Tindre una experiència com a professorat associat PDI en la Universitat de València d’almenys 
12 10 anys, consecutius o amb interrupció, en contractes de qualsevol modalitat de dedicació 
docent. 

3. Pertànyer a un àrea de coneixement amb necessitats permanents i estructurals de plantilla, 
d’acord amb els criteris del document de plantilla per a la dotació de places. 

4. Tenir acreditat el coneixement del valencià en el nivell C1 abans de la finalització del termini 
de presentació de les sol·licituds  
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Els requisits d'antiguitat com a professorat associat a què fa referència aquest programa, 
s'entendran referits a 31 d’agost de l'any en què se sol·licita l’estabilització. Les condicions legals 
per a ocupar les places, hauran de reunir-se a 31 de desembre de l’any anterior en què es 
demane l’estabilització. 

Article 2. Per a determinar el nombre de places amb que contarà anualment aquest programa, 
es dotarà un fons en l’acord de distribució de crèdit per a l’ampliació de plantilla. 

Article 3. El criteri per a l’assignació de les places, quan el nombre de sol·licituds siga superior a 
les dotades, serà el major percentatge de càrrega docent de l’àrea cobert amb professorat 
associat en el curs anterior. No podrà assignar-se més d’una plaça per àrea de coneixement en 
cada convocatòria, excepte si la càrrega docent de l’àrea coberta amb professorat associat 
supera el 50%. En cas d’haver més d’una sol·licitud per àrea de coneixement, aquestes es 
prioritzaran per la major antiguitat com a PDI en la Universitat de València. atendrà a les 
necessitats docents de l’àrea de coneixement, en els termes de l’apartat 1.3. En cas de 
necessitats docents molt semblants, es podrà considerar com a criteri addicional la major 
antiguitat com a PDI i el seu règim de dedicació. 

Article 4. Les dotacions a què es refereix aquest programa, s'efectuaran, en tot cas, amb efectes 
del curs acadèmic següent. 

Segon.- Es deixa sense contingut la Disposició Transitòria 

Disposició Transitòria 

Sense contingut 

El requisit d’antiguitat al que fa referència l’article 1 es computarà a 31 d’octubre fins al curs 
acadèmic 2015/2016. 
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