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 SERVEI DE RECURSOS HUMANS (PDI) 

 

REGLAMENT PER A L’ESTABILITZACIÓ DE PROFESSORS ASSOCIATS A TEMPS 
PARCIAL. 

 

L'Article 53 de la Llei Orgànica d'Universitats ofereix a les Universitats la possibilitat 

de contractar  a especialistes  de reconeguda competència,  en àmbits diferents de 

l'universitari, amb la finalitat que aporten els coneixements i experiència profesional 

en els seus respectius camps de treball. 

 

El  Reglament  per  al  desenvolupament  de  la  carrera  docent  del  professorat  de  la 

Universitat de València (ACGUV 232/2008, de 23 de desembre, modificat per 

ACGUV 225/2010, de 29 de novembre) preveu en la seua disposició addicional segona 

que s'establirà un programa de promoció de professors associats a Titular o 

Catedràtic d'Universitat. 

 

Des del convenciment de la contribució d'aquests professors al desenvolupament de 

la   docència   universitària,   s'aprova   el   programa   d'estabilització   de   professors 

associats  a  temps  parcial  amb  la  finalitat  de  reconèixer  els  serveis  prestats  per 

aquests a la universitat, el seu arrelament en la nostra institució i  la seua integració 

en els departaments. 

 

S'obri ara per a algun d'ells la possibilitat de desenvolupar una carrera docent dins de 

la Universitat de València mitjançant un programa que, en la mesura que ho permeta 

la  disponibilitat  pressupostària  i  en  el  marc  de  les  polítiques  pròpies  de  la  nostra 

universitat, tinga continuïtat i arbitre mesures destinades a promoure l'estabilització i 

millora d'aquest col lectiu de professors no permanents a través de la dotació d'un 

nombre de places que s'establirà en les successives convocatòries. 

 

Article 1.- Els Departaments podran sol·licitar la dotació de places de professorat 

funcionari,  quan tinguen professors associats amb els següents requisits: 
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1.-  Estar acreditat per l'ANECA a Titular d'Universitat o Catedràtic d'Universitat. 

2.- Tindre una experiència com a PDI en la Universitat de València de almenys 12 

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. 

 

Els requisits d'antiguitat 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 que 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.- Els criteris per a l’assignació de les places, quan el nombre de sol·licituds 

siga  superior  a  les  dotades,  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 d’1 de setembre del curs acadèmic següent. 

 
Disposició Transitòria 
El requisit d’antiguitat al que fa referència l’article 1 es computarà a 31 d’octubre fins 

al curs acadèmic 2015/2016. 

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

Govern. 

 

   


