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REGLAMENT PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA CARRERA DOCENT DEL 

PROFESSORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

 

 

 

Un dels eixos vertebradors de la reforma universitària duta a terme per 

la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei 

Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, és el relatiu a la 

nova configuració de la docència universitària, que es manifesta, d'una 

banda, en l'estructuració del personal docent funcionari universitari en 

dos únics cossos, de Catedràtics d'Universitat i de Professors Titulars 

d'Universitat, i, per un altre, en l'establiment d'un nou model 

d'acreditació regulat pel Reial Decret 1312/2007, de 5 d'octubre, pel 

qual s'estableix l'acreditació nacional per a l'accés als cossos docents 

universitaris. 

Per altra banda, mitjançant la reforma de la dita Llei Orgànica es 

defineix amb més precisió l'especificitat les modalitats contractuals. 

 

 

Aquest nou marc normatiu, establert en el Títol IX de la Llei Orgànica 

d'Universitats,  exigeix un procés de reglamentació interna que definisca 

d’una manera estable la  carrera docent del Personal Docent i 

Investigador de la Universitat de València. 

 

 

D'acord amb el que estableix la present norma, es garanteix al Personal 

Docent i Investigador de la Universitat de València el seu dret a la 

carrera professional, dins del crèdit aprovat per a la modificació i 

ampliació de plantilla destinat a la promoció per a cada exercici 
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pressupostari d'acord amb els criteris objectius establerts en aquest 

reglament. 

  

 

Art 1.- La Universitat de València, prèvia negociació amb les organitzacions 

sindicals, determinarà, dins del seu pressupost per a la modificació i ampliació 

de plantilla de cada curs, una quantia destinada a facilitar la promoció del seu 

personal docent i investigador. 

 

 

Art 2.- 

1. Els departaments que tinguen professorat contractat en qualsevol de les 

situacions que es relacionen a continuació, podran sol·licitar transformacions 

de places per a possibilitar la promoció del seu personal: 

a) Ajudants: Es podrà sol·licitar la transformació de la plaça en ajudant 

doctor sempre que el professor reunisca les condicions legals per a 

ocupar-la. La provisió de la plaça transformada requerirà la convocatòria 

d'un concurs públic. 

 

b) Ajudants doctors: Es podrà sol·licitar la transformació de la plaça a 

Titular d'Universitat  o Contractat Doctor quan el professor reunisca les 

condicions legals per a ocupar-la i tinga com a mínim cinc anys 

d'antiguitat com a PDI, dels que almenys tres siguen d'ajudant doctor,  

o almenys quatre siguen com a ajudant i  ajudant doctor.  

 

c) Contractats doctors i Col·laboradors: Es podrà sol·licitar la transformació 

de la plaça a Titular d'Universitat sempre que el professor reunisca les 

condicions legals per a ocupar-la. En aquest apartat es realitzaran dues 

convocatòries anuals per a que els Departaments puguen sol·licitar la 

transformació de les places.  
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2. En el cas que el professor pels mèrits del qual s'ha transformat una plaça no 

fora adjudicatari de la mateixa després del corresponent procés selectiu, el 

departament corresponent no podrà tornar a sol·licitar una nova promoció pels 

mèrits del mencionat professor, llevat que aquest professor obtinguera una 

altra plaça mitjançant la superació d'un procés selectiu.  

 

3. Els requisits d’antiguitat a què fa referència aquest article s'entendran a 

31d’agost de l'any en què se sol·licita la promoció. Les condicions legals per a 

ocupar les places hauran de reunir-se a 31 de desembre de l’any immediat 

anterior al què se sol.licita la promoció. Per a la segona convocatòria de 

promoció a la que fa referència l’apartat c) de l’article 2.1, els requisits legals 

per a ocupar les places hauran de reunir-se a 30 de juny de l’any en què se 

sol.licita la promoció.  

 

 

Art 3.- 

1.- En cada curs acadèmic es duran a terme dues convocatòries de promoció a 

Catedràtic d'Universitat per que els Departaments puguen sol·licitar la dotació 

de les places.  

 

2.- En cada una d'aquestes convocatòries, podran sol·licitar la dotació 

d'aquestes places, els departaments que tinguen professors que reunisquen les 

condicions legals per a accedir al cos de Catedràtic d'Universitat a 31 de 

desembre de l’any immediat anterior al què se sol.licita la promoció i a 30 de 

juny de l’any en què se sol.licita la promoció.  

 

3.- Es dotarà, en cada una de les àrees en què se sol·licite la dotació, un 

nombre de places de Catedràtic d'Universitat igual al nombre enter igual o 

superior resultant de dividir per dos el nombre d'acreditats a càtedra en cada 

àrea de coneixement, quan el nombre d’acreditats siga parell o senar, 

respectivament.  
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En la següent convocatòria, es dotarà, en cada una de les àrees en què es 

sol·licite la dotació, un nombre de places de catedràtic d'universitat igual a la 

diferència entre el nombre de places dotades i el nombre de professors 

acreditats en la convocatòria anterior, més el nombre enter igual o superior, 

resultant de dividir per dos el nombre de professors que s'han acreditat entre 

ambdós dates, si el nombre d’acreditats resultant supera el nombre de places 

que es puguen dotar pressupostàriament. 

En cas de suficiència pressupostària es podrà incrementar el nombre de places 

dotades fins a la totalitat del nombre d’acreditats, sense perjudici de l’aplicació 

de l’apartat 3 d’aquest article. 

 

Aquest procés se seguirà en les successives convocatòries.  

 

4.- En cap cas, no es dotarà en una mateixa àrea de coneixement un nombre 

de places de Catedràtic d'Universitat superior al nombre de professors Titulars 

d'Universitat de la UV acreditats al Cos de Catedràtics d'Universitat. 

L’acreditació a càtedra d’un professor Titular de la Universitat de València 

donarà lloc a la dotació d’una única plaça de promoció. 

 

5.- Les dotacions a què es refereix el present article, s'efectuaran en tot cas, 

amb efectes d'1 de setembre o d'1 de gener de l'any següent respectivament. 

 
 

Addicional primera.-  

 Als efectes d'aquest reglament es considerarà antiguitat com PDI l'exercici de 

qualsevol de les figures considerades per la Lleis reguladores de les 

universitats com a personal docent i investigador que presten els seus serveis 

en universitats públiques, el personal investigador en formació i el personal 

contractat a càrrec de programes de reincorporació de doctors i tecnòlegs com 

el Ramón i Cajal o altres de naturalesa anàloga. 



Aprovat pel Consell de Govern de 29 de novembre de 2010. ACGUV 225/2010 

 

Addicional Segona.-  

S’ establirà un programa de promoció de professors associats a Titulars o 

Catedràtics d’ Universitat.  

 

Transitòria Primera.-  

Els departaments amb Associats a temps complet doctors podran sol·licitar la 

transformació de la plaça en Ajudant doctor, Contractat doctor o Titular 

d’Universitat si el candidat ha obtingut l’acreditació respectiva. 

 

Els Associats a temps complet tipus II  podran sol·licitar el canvi a Associats 

tipus III, amb anterioritat a l’inici del curs acadèmic si  es troben en possessió 

del títol de doctor.  

 

Els requisits d’acreditació per a ocupar les places de promoció a les què fa 

referència aquesta disposició hauran de reunir-se a 31 de desembre de l’any 

immediat anterior en què se sol·licita la promoció.  

 

Excepcionalment, en l’ampliació de plantilla per al curs 2011/2012, els 

Ajudants i Ajudants doctors que reunesquen els requisits d’acreditació a 10 de 

febrer, també podran sol.licitar la promoció en la convocatòria de juny. 

 

Transitòria Segona.-  

El requisit d’antiguitat al què fa referència l’article 2 es computarà a 31 

d’octubre fins al curs acadèmic 2015/2016. 

 

Disposició final.- Entrada en vigor 

Aquest reglament entrarà en vigor a l’endemà de la seua aprovació pel Consell 

de Govern de la Universitat de València. 


