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 Codi contracte: 401  

CONTRACTE LABORAL DOCENT I INVESTIGADOR DE DURADA 
DETERMINADA, A L’EMPARA DE LA LLEI ORGÀNICA 6/2001, 

D’UNIVERSITATS 
 

 

Per una part, la Sra. Mª Vicenta Mestre Escrivá, amb DNI núm. 73.903.611-B, vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat de la 
Universitat de València, que hi actua en nom i representació d’aquesta institució, per delegació del rector, amb domicili social a 
l’avinguda de Blasco Ibáñez, 13 (46010 València), amb NIF núm. Q4618001D i Núm. de cotització 4606314879, 

 
De l’altra part, el/la treballador/a, les dades del/de la qual figuren a continuació. 
 
Ambdues parts, que es reconeixen mútuament la capacitat necessària per formalitzar aquest document, acorden la contractació dels 
serveis d’aquest últim, de conformitat amb les clàusules generals i particulars que s’especifiquen en aquest contracte. 

 
DADES PERSONALS 

    Núm. AFILIACIÓ A  LA SEGURETAT SOCIAL                                NPI                                    DNI  PASSAPORT   NIE   ALTRE    
     
    PRIMER COGNOM                                                                     SEGON COGNOM                                                                                                                         NOM 
       
    SEXE                                                              PAÍS NACIONALITAT                                     DATA DE NAIXEMENT                        LLOC DE NAIXEMENT/ O ESTRANGER

  HOME   DONA    
DIA MES ANY

    
   DOMICILI                                                                                                      LOCALITAT                                                                                                                     CODI POSTAL

       

 
DADES DE LA RELACIÓ DE SERVEIS 

                 DATA D’INICI DEL CONTRACTE                                                            DATA D’ACABAMENT DEL CONTRACTE 

 

 

      
      CONVENI  

    

      CATEGORIA CONTRACTUAL 

 PROFESSORAT AJUDANT DOCTOR  

    TÍTOL ACADÈMIC APORTAT                                                                                          DOCTOR/A                       LEGISLACIÓ APLICABLE 

 DOCTOR SÍ X NO   CLÀUSULA VUITENA 

        
DADES DEL LLOC/DESTINACIÓ 

    UNIVERSITAT                                                                                                                                                                                                                    

 UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

     ÀREA DE CONEIXEMENT                                                                                                  

   

     DEPARTAMENT                                                                                                                                                                                         

    

     CENTRE DOCENT DE DESTINACIÓ    
   

    DEDICACIÓ                                                                                                                                                                      

 TEMPS COMPLET  

    PROVÍNCIA DEL CENTRE DOCENT                                                                LOCALITAT DEL CENTRE DOCENT 

 VALÈNCIA 4 6   

 
DADES ECONÒMIQUES 

   RETRIBUCIÓ MENSUAL                                                                                                                  PAGUES EXTRAORDINÀRIES 

 

SOU BASE:               Euros    

 

NOMBRE:                    

COMPLEMENTS:      Euros      IMPORT:       Euros      

TOTAL:              Euros        APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA:     

 
DECLARACIONS DE LES PARTS 

l servei en cap  

FORMA DE PROVISIÓ  CONCURS RESOLUCIÓ DE DATA: 

   
 

EL/LA TREBALLADOR/A: 

Exerceix unes altres activitats en aquest o altre ens públic o privat:              SÍ         NO   

Declara que coneix les obligacions que es deriven de la normativa d’incompatibilitats que estableix la Llei 53/1984, de 26 de desembre, i el 
Reial Decret 598/1985, de 30 d’abril, i no incorre en cap de les incompatibilitats que s’hi preveuen. 
Declara que tampoc no ha estat separat del servei en cap de les administracions públiques mitjançant expedient disciplinari, ni ha estat 
inhabilitat per al desenrotllament de funcions o càrrecs públics   

 
 

CCOO-UVEG-R
Texto escrito a máquina
PUNT 4.MODELS DE CONTRACTES PDI LABORALS

CCOO-UVEG-R
Texto escrito a máquina

CCOO-UVEG-R
Texto escrito a máquina

CCOO-UVEG-R
Resaltado



 
 
 
 

CODI CONTRACTE 401 – SEGON FULL 
 

       DNI   PASSAPORT   NIE   ALTRE                                     COGNOMS I NOM

     

 
CLÀUSULES GENERALS DEL CONTRACTE 

PRIMERA.- Naturalesa de la relació jurídica: Aquest contracte, de naturalesa laboral, es formalitza d’acord amb el que 
estableix l’article 50 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei Orgànica 4/2007, de 
12 d’abril. 
SEGONA.- Objecte de la relació: La persona contractada prestarà els seus serveis com a PROFESSOR AJUDANT 
DOCTOR a càrrec de la plaça núm. NUM. PLAZA i realitzarà tasques docents i investigadores. 
TERCERA.- Jornada de treball. La persona contractada prestarà els seus serveis en règim de dedicació a temps complet. 
La seua jornada serà de 38 hores setmanals (37,5 h. en còmput anual, tenint en compte les reduccions establertes en el 
calendari laboral aprovat pel consell de govern de la Universitat de València). Això no obstant, el còmput de temps de 
dedicació a la docència es podrà fer pel temps de duració del contracte, sempre que ho permeten les necessitats del servei. 
El règim de vacances, permisos i llicències serà el que hi ha establert per al personal docent i investigador de la Universitat 
de València. 
QUARTA.- Durada del contracte. La durada d’aquest contracte és de 5 anys * (especificat en l’anvers). Les situacions 
d’incapacitat temporal, maternitat i adopció o acolliment durant el període de duració del contracte, seran causa d’interrupció 
del seu còmput. 
CINQUENA.- Retribucions. Les retribucions seran les que s’especifiquen en l’anvers d’aquest document, d’acord amb el que 
disposa l’article 15 del Decret 174/2002, de 15 d’octubre, del Govern Valencià, actualitzables, si s’escau, d’acord amb les 
disposicions que hi siguen aplicables. 
SISENA.- Causes de resolució: Aquest contracte es podrà extingir, ultra per les causes que preveu l’art. 49 de l’Estatut dels 
Treballadors, per la falsedat de la declaració del treballador respecte de les manifestacions contingudes en aquest document, 
així com per l’estimació d’algun dels recursos que puguen plantejar-se sobre la provisió de la plaça. 
Si el treballador / la treballadora demana la rescissió del contracte a l’empar de l’article 49.1.d de l’Estatut dels Treballadors, 
haurà de preavisar a la Universitat respectant  el termini mínim de 15 dies. 
SETENA.- El professorat seleccionat amb una convocatòria amb requisit lingüístic té l’obligació d’impartir la docència en la 
llengua assignada pel pla d’ordenació docent del departament d’acord amb la qualificació lingüística acreditada en el procés 
selectiu.  
VUITENA.- Legislació aplicable: En tot allò que no preveu expressament aquest contracte, s’atendrà al que disposen la Llei 
Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i totes les disposicions que es dicten en el desplegament d’aquesta 
norma, i a allò que disposa el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial Decret legislatiu 1/1995, 
de 24 de març (BOE de 29 de març) i les normes que el despleguen. 
NOVENA.- Les notificacions derivades d'aquest contracte, es realitzaran mitjançant la adreça electrònica de la persona 
interessada a la Universitat de València. El/la sotasignat/da accepta expressament aquest mitjà de notificació: SI  -  NO

 
CLÀUSULES PARTICULARS I OBSERVACIONS 

 
 

Data:  
 

PER LA UNIVERSITAT,      EL/LA TREBALLADOR/A 
El rector 
P.D. La vicerectora d ordenació acadèmica i professorat 

                              (Resolució del Rectorat 31/07/12, DOCV 06/09/12)      
 
 
 

Mª Vicenta Mestre Escrivá  Signat: 

                                                           
* No obstant aixó, en cas que el contractat prèviament haja estat ajudant o professor ajudant doctor en aquesta o altra 
universitat, la duració màxima del conjunt de contractes no podrà excedir de vuit anys. 



 

 
 

 Codi contracte: 401  

CONTRACTE LABORAL DOCENT I INVESTIGADOR DE DURADA 
DETERMINADA, A L’EMPARA DE LA LLEI ORGÀNICA 6/2001, 

D’UNIVERSITATS 
 

 

Per una part, la Sra. Mª Vicenta Mestre Escrivá, amb DNI núm. 73.903.611-B, vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat de la 
Universitat de València, que hi actua en nom i representació d’aquesta institució, per delegació del rector, amb domicili social a 
l’avinguda de Blasco Ibáñez, 13 (46010 València), amb NIF núm. Q4618001D i Núm. de cotització 4606314879, 

 
De l’altra part, el/la treballador/a, les dades del/de la qual figuren a continuació. 
 
Ambdues parts, que es reconeixen mútuament la capacitat necessària per formalitzar aquest document, acorden la contractació dels 
serveis d’aquest últim, de conformitat amb les clàusules generals i particulars que s’especifiquen en aquest contracte. 

 
DADES PERSONALS 

    Núm. AFILIACIÓ A  LA SEGURETAT SOCIAL                                NPI                                    DNI  PASSAPORT   NIE   ALTRE    
     
    PRIMER COGNOM                                                                     SEGON COGNOM                                                                                                                         NOM 
       
    SEXE                                                              PAÍS NACIONALITAT                                     DATA DE NAIXEMENT                        LLOC DE NAIXEMENT/ O ESTRANGER

  HOME   DONA    
DIA MES ANY

    
   DOMICILI                                                                                                      LOCALITAT                                                                                                                     CODI POSTAL

       

 
DADES DE LA RELACIÓ DE SERVEIS 

                 DATA D’INICI DEL CONTRACTE                                                            DATA D’ACABAMENT DEL CONTRACTE 

 

 

      
      CONVENI  

    

      CATEGORIA CONTRACTUAL 

  AJUDANT   

    TÍTOL ACADÈMIC APORTAT                                                                                          DOCTOR/A                       LEGISLACIÓ APLICABLE 

  SÍ  NO   CLÀUSULA VUITENA 

        
DADES DEL LLOC/DESTINACIÓ 

    UNIVERSITAT                                                                                                                                                                                                                    

 UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

     ÀREA DE CONEIXEMENT                                                                                                  

   

     DEPARTAMENT                                                                                                                                                                                         

    

     CENTRE DOCENT DE DESTINACIÓ    
   

    DEDICACIÓ                                                                                                                                                                      

 TEMPS COMPLET  

    PROVÍNCIA DEL CENTRE DOCENT                                                                LOCALITAT DEL CENTRE DOCENT 

 VALÈNCIA 4 6 VALÈNCIA 001 

 
DADES ECONÒMIQUES 

   RETRIBUCIÓ MENSUAL                                                                                                                  PAGUES EXTRAORDINÀRIES 

 

SOU BASE:             €       

 

NOMBRE:                     

COMPLEMENTS:   € IMPORT:            €                   
TOTAL:   €                   APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA:     

 
DECLARACIONS DE LES PARTS 

LA UNIVERSITAT: 

FORMA DE PROVISIÓ  CONCURS RESOLUCIÓ DE DATA:  

   
 

EL/LA TREBALLADOR/A: 

Exerceix unes altres activitats en aquest o altre ens públic o privat:              SÍ         NO   

Declara que coneix les obligacions que es deriven de la normativa d’incompatibilitats que estableix la Llei 53/1984, de 26 de desembre, i el 
Reial Decret 598/1985, de 30 d’abril, i no incorre en cap de les incompatibilitats que s’hi preveuen. 
Declara que tampoc no ha estat separat del servei en cap de les administracions públiques mitjançant expedient disciplinari, ni ha estat 
inhabilitat per al desenrotllament de funcions o càrrecs públics   

 
 
 

CCOO-UVEG-R
Resaltado



 
 
 

CODI CONTRACTE  401   – SEGON FULL 
 

       DNI   PASSAPORT   NIE   ALTRE                                     COGNOMS I NOM

     

 
CLÀUSULES GENERALS DEL CONTRACTE 

PRIMERA.- Naturalesa de la relació jurídica: Aquest contracte, de naturalesa laboral, es formalitza d’acord amb el que 
estableix l’article 49 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei Orgànica 4/2007, de 
12 d’abril. 
SEGONA.- Objecte de la relació: La persona contractada prestarà els seus serveis com a AJUDANT a càrrec de la plaça 
núm. num plaza L’activitat principal del/de la treballador/a serà completar la seua formació investigadora i podrà col·laborar 
en tasques docents en els termes que disposa l’article 49 b) de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre. 
TERCERA.- Jornada de treball. La persona contractada prestarà els seus serveis en règim de dedicació a temps complet. 
La seua jornada serà de 38 hores setmanals (37,5 h. en còmput anual, tenint en compte les reduccions establertes en el 
calendari laboral aprovat pel consell de govern de la Universitat de València). Això no obstant, el còmput de temps de 
dedicació a la docència es podrà fer pel temps de duració del contracte, sempre que ho permeten les necessitats del servei. 
El règim de vacances, permisos i llicències serà el que hi ha establert per al personal docent i investigador de la Universitat 
de València. 
QUARTA.- Durada del contracte. La durada d’aquest contracte és de 5* anys (especificat en l’anvers). Les situacions 
d’incapacitat temporal, maternitat i adopció o acolliment durant el període de duració del contracte, seran causa d’interrupció 
del seu còmput. 
CINQUENA.- Retribucions. Les retribucions seran les que s’especifiquen en l’anvers d’aquest document, d’acord amb el que 
disposa l’article 15 del Decret 174/2002, de 15 d’octubre, del Govern Valencià, actualitzables, si s’escau, d’acord amb les 
disposicions que hi siguen aplicables. 
SISENA.- Causes de resolució: Aquest contracte es podrà extingir, ultra per les causes que preveu l’art. 49 de l’Estatut dels 
Treballadors, per la falsedat de la declaració del treballador respecte de les manifestacions contingudes en aquest document, 
així com per l’estimació d’algun dels recursos que puguen plantejar-se sobre la provisió de la plaça. 
Si el treballador / la treballadora demana la rescissió del contracte a l’empar de l’article 49.1.d de l’Estatut dels Treballadors, 
haurà de preavisar a la Universitat respectant  el termini mínim de 15 dies. 
SETENA.- El professorat seleccionat amb una convocatòria amb requisit lingüístic té l’obligació d’impartir la docència en la 
llengua assignada pel pla d’ordenació docent del departament d’acord amb la qualificació lingüística acreditada en el procés 
selectiu.  
VUITENA.- Legislació aplicable: En tot allò que no preveu expressament aquest contracte, s’atendrà al que disposen la Llei 
Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i totes les disposicions que es dicten en el desplegament d’aquesta 
norma, i a allò que disposa el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial Decret legislatiu 1/1995, 
de 24 de març (BOE de 29 de març) i les normes que el despleguen. 
NOVENA.- Les notificacions derivades d'aquest contracte, es realitzaran mitjançant la adreça electrònica de la persona 
interessada a la Universitat de València. El/La sotasignat/da accepta expressament aquest mitjà de notificació:  SI   -   NO 
 
 
CLÀUSULES PARTICULARS I OBSERVACIONS 

 
 

Data: VALÈNCIA, 
 

PER LA UNIVERSITAT,        EL/LA TREBALLADOR/A 
El rector 
P.D. La vicerectora d’ordenació acadèmica i professorat 
(Resolució del Rectorat de 31/07/2012; DOCV 06/09/2012)  

 
  
 
 
 

Mª VICENTA MESTRE ESCRIVÁ      Signat: 

                                                           
*  No obstant aixó, en cas que el contractat prèviament haja estat ajudant o professor ajudant doctor en aquesta o altra 
universitat, la duració màxima del conjunt de contractes no podrà excedir de vuit anys. 



 

 
 

 Codi contracte: 501  

CONTRACTE LABORAL DOCENT I INVESTIGADOR DE DURACIÓ 
DETERMINADA, A L’EMPARA DE LA LLEI ORGÀNICA 6/2001 

D’UNIVERSITAT 
 

 

D’una part, la Sra. Maria Vicenta Mestre Escrivá, amb DNI núm. 73.903.611-B, vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat de la 
Universitat de València, per delegació del rector, que hi actua en nom i representació d’aquesta institució, amb domicili social a Av. 
Blasco Ibáñez, 13 (46010 València), amb NIF núm. Q4618001D i número de cotització 4606314879, 

 
I d’altra part, el/la treballador/a, les dades del qual figuren a continuació. 
 
Ambdues parts, que es reconeixen mútuament la capacitat necessària per formalitzar aquest document, acorden la contractació dels 
serveis d’aquest últim, de conformitat amb les clàusules generals i particulars que s’especifiquen en aquest contracte. 

 
DADES PERSONALS 

    Núm. AFILIACIÓ A  LA SEGURETAT SOCIAL                                NPI                                    DNI  PASSAPORT   NIE   ALTRE    
     
    PRIMER COGNOM                                                                         SEGON COGNOM                                                                                                                         NOM

      
    SEXE                                                              PAÍS NACIONALITAT                                     DATA DE NAIXEMENT                        LLOC DE NAIXEMENT/ O ESTRANGER

  HOME   DONA      
   DOMICILI                                                                                                      LOCALITAT                                                                                                                      CODI POSTAL

       

 
DADES DE LA RELACIÓ DE SERVEIS 

                 DATA D’INICI DEL CONTRACTE                                                           DATA D’ACABAMENT DEL CONTRACTE 

 

 

      
      CONVENI  

    

      CATEGORIA CONTRACTUAL 

 PROFESSORAT ASSOCIAT ASSISTENCIAL DE C. DE LA SALUT  

    TÍTOL ACADÈMIC QUE APORTA                                                                                   DOCTOR                       LEGISLACIÓ APLICABLE 

  SÍ  NO   CLÀUSULA VUITENA 

        
DADES DEL LLOC/DESTINACIÓ 

    UNIVERSITAT                                                                                                         FACULTAT/ESCOLA                                                                                                         

 UNIVERSITAT DE VALÈNCIA    

     ÀREA DE CONEIXEMENT                                                                                                  

   

     DEPARTAMENT                                                                                                                                                                                         

    

     CENTRE DOCENT DE DESTINACIÓ                                                                                                           UNITAT O SERVEI

   

    DEDICACIÓ                                                                                                                                                                      

 TEMPS PARCIAL   

    PROVÍNCIA DEL CENTRO DOCENT                                                LOCALITAT DEL CENTRE DOCENT 

 VALENCIA 4 6 VALENCIA  

 
DADES ECONÒMIQUES 

   RETRIBUCIÓ MENSUAL                                                                                                                PAGUES EXTRAORDINÀRIES 

 

SOU BASE:    Euros 

 

NOMBRE:               --       

COMPLEMENTS:   Euros     IMPORT:                 -- 

TOTAL: Euros                  APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 116.1     

 
DECLARACIONS DE LES PARTS 

LA UNIVERSITAT: 

FORMA DE PROVISIÓ  CONCURS 
RESOLUCIÓ DE DATA:   

  PROPOSTA PROVISIONAL 
 

EL/LA TREBALLADOR/A: 

Exerceix altres activitats en aquest o altre ens públic o privat?:              SÍ         NO   

Declara que coneix les obligacions que es deriven de la normativa d’incompatibilitats que estableix la Llei 53/1984, de 26 de desembre, i el 
Reial Decret 598/1985, de 30 d’abril, i no incorre en cap de les incompatibilitats que s’hi preveuen. 
Declara que tampoc no ha estat separat del servei en cap de les administracions públiques mitjançant expedient disciplinari, ni ha estat 
inhabilitat per al desenrotllament de funcions o càrrecs públics   

 
 

CCOO-UVEG-R
Resaltado



 
 
 

CODI CONTRACTE 501 – SEGON FULL 
 

       DNI   PASSAPORT   NIE   ALTRE                                   COGNOMS I NOM

     

 
CLÀUSULES GENERALS DEL CONTRACTE 

PRIMERA.- Naturalesa de la relació jurídica: Aquest contracte, de naturalesa laboral, es formalitza d’acord amb allò que estableixen els 
articles 48 i 53 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, l’article 105 de la Llei 14/1986 i el RD 1558/1986 que 
desenvolupa aquest últim precepte. 
SEGONA.- Objecte de la relació: La persona contractada prestarà serveis com a PROFESSORAT ASSOCIAT ASSISTENCIAL DE C. DE 
LA SALUT, a càrrec de la plaça núm Num Plaza de professorat associat assistencial de C. de la Salut. Realitzarà tasques docents i de tutoria 
i/o de docència pràctica-assistencial. En aquest últim cas, es responsabilitzarà, dins de la seua jornada ordinària de treball al centre sanitari 
concertat consignat a l’anvers d’aquest contracte, de l’aprenentatge clínic dels estudiants que li siguen assignats (art. 4, base 13ª, 2.c) Reial 
Decret 1558/1986, de 28 de juny, pel qual s’estableixen les bases generals del règim de concerts entre les universitats i les institucions 
sanitàries). 
 TERCERA.- Jornada de treball. D’acord amb l’art. 4, base 13ª, 2.c) Reial Decret 1558/1986, de 28 de juny, pel qual s’estableixen les bases 
generals del règim de concerts entre les universitats i les institucions sanitàries, el professors associatsassitencial de ciències de la salut 
desenvoluparan “el conjunto de sus actividades docentes y asistenciales en una misma jornada. La dedicación horaria de dicho personal será 
la siguiente: 

a) Hasta un máximo de tres horas semanales exclusivamente docentes, si tuviera encomendada esta actividad durante el período 
lectivo. 

b) Hasta un máximo de tres horas semanales de tutoría o asistencia al alumnado, durante el período lectivo. 
c) El resto de las horas de la jornada semanal legalmente establecida se dedicará a la actividad asistencial, en la que quedarán 

incluidas las horas de docencia práctica; ésta implicará la responsabilidad directa del profesor en el aprendizaje clínico de los 
alumnos que le sean asignados”. 

Quant a la distribució de les hores lectives derivades d’aquest precepte, entre les docents i les docents-assistencials, conforme a la disp. 
trans. 5a del Decret 174/2002, de la Generalitat Valenciana, “el Consell de Govern de la universitat fixarà les obligacions lectives d’estos 
professors”. En el cas que, d’acord amb la planificació docent dels Departaments aprovada pel Consell de Govern, el professor només haja 
de desenvolupar docència assistencial, s’aplicarà per a determinar la seua dedicació el protocol annex i l’acord de la Mesa Negociadora de la 
Universitat de València de 8 de juliol de 2005, ratificat pel Consell de Govern de 18 de juliol de 2005. 
El règim de vacances, permisos i llicències és el que hi ha establert per al personal docent i investigador de la Universitat de València. 
QUARTA.- Durada del contracte. La durada d’aquest contracte es l’indicada a l’apartat “Dades de la Relació de Serveis”, tret que siga 
prorrogat expressament.  
No obstant aixó, aquest contracte finalitzarà abans del compliment de la seua vigència: 

 
-Quan la plaça NUM PLAZA siga proveïda pel mètode reglamentari (signatura del contracte /presa de possessió de la persona 
seleccionada per concurs) 
-Quan es produïsca la reincorporació de la persona titular de la plaça NUM PLAZA, que es troba en situació d’incapacitat temporal 
/ altra situació que implique reserva del lloc de treball. 
 

CINQUENA.- Retribucions. La persona contractada percebrà les retribucions brutes que s’especifiquen a l’anvers, però no meritarà pagues 
extraordinàries, d’acord amb el que estableix la disposició addicional 5a del Reial Decret 1086/1989, de 28 d’agost.  
SISENA.- Causes de resolució: Aquest contracte es pot extingir, a més de per les causes previstes en l’art. 49 de l’Estatut dels 
Treballadors, per la falsedat de la declaració del treballador respecte de les manifestacions contingudes en aquest document, per la pèrdua 
de vinculació efectiva, transitòria o definitiva amb el servei o el centre sanitari o hospitalari a què es trobe adscrita la plaça, per la declaració 
d’incompatibilitat, acordada per l’òrgan competent, entre l’esmentat contracte i altra activitat desenvolupada pel/ per la treballador/a, així com 
per l’estimació d’algun dels recursos que puguen plantejar-se sobre la provisió de la plaça. 
Si el treballador / la treballadora demana la rescissió del contracte a l’empar de l’article 49.1.d de l’Estatut dels Treballadors, haurà de 
preavisar a la Universitat respectant  el termini mínim de 15 dies. 
SETENA.- El professorat seleccionat amb una convocatòria amb requisit lingüístic té l’obligació d’impartir la docència en la 
llengua assignada pel pla d’ordenació docent del departament d’acord amb la qualificació lingüística acreditada en el procés 
selectiu.  
VUITENA.- Legislació aplicable: En allò que no preveu expressament aquest contracte, se seguirà el que disposa la Llei Orgànica 6/2001, 
de 21 de desembre, d’universitats i la Llei 14/1986, General de Sanitat, i també totes aquelles disposicions que es dicten per desplegar-les, el 
Reial Decret 1558/1986, de 28 de juny, pel qual s’estableixen les bases generals del règim de concerts entre les universitats i les institucions 
sanitàries, el concert subscrit entre la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana, la Diputació Provincial de València i la Universitat 
de València per a la utilització de les institucions sanitàries en la investigació i la docència, i el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels 
Treballadors, aprovat per Reial Decret legislatiu 1/1995, de 24 de març (BOE de 29 de març), i les normes que el despleguen. 
NOVENA.-- Les notificacions derivades d'aquest contracte, es realitzaran mitjançant la adreça electrònica de la persona interessada a la 
Universitat de València. El/La sotasignat/da accepta expressament aquest mitjà de notificació:   SI    -      NO 

CLÀUSULES PARTICULARS I OBSERVACIONS 
 

 
Data: València,  
PER LA UNIVERSITAT,       EL/LA TREBALLADOR/A 
El rector 
P.D. La vicerectora d’ordenació acadèmica i professorat 
(Resolució del Rectorat 31/07/2012, DOCV 06/09/2012) 
 
 
 
 
 
M. Vicenta Mestre Escrivà       Signat: 



 

 
 

 Codi contracte: 501  

CONTRACTE LABORAL DOCENT I INVESTIGADOR DE DURADA 
DETERMINADA, A L’EMPARA DE LA LLEI ORGÀNICA 6/2001 

D’UNIVERSITAT 
 

 

Per una part, la Sra. Maria Vicenta Mestre Escrivà, amb DNI núm. 73.903.611-B, vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat de 
la Universitat de València, per delegació del rector, que actua en nom i representació d’aquesta institució, amb domicili social a 
l’avinguda Blasco Ibáñez, 13 (46010 València), amb NIF núm. Q4618001D i número de cotització 4606314879, 

 
De l’altra part, el/la treballador/a, les dades del qual figuren a continuació. 
 
Ambdues parts, que es reconeixen mútuament la capacitat necessària per formalitzar aquest document, acorden la contractació dels 
serveis d’aquest últim, de conformitat amb les clàusules generals i particulars que s’especifiquen en aquest contracte. 

 
DADES PERSONALS 

    Núm. AFILIACIÓ A  LA SEGURETAT SOCIAL                                NPI                                    DNI  PASSAPORT   NIE   ALTRE    
     
    PRIMER COGNOM                                                                   SEGON COGNOM                                                                                          NOM 
     
    SEXE                                                              PAÍS NACIONALITAT                                      DATA DE NAIXEMENT                        LLOC DE NAIXEMENT/ O ESTRANGER

 HOME  DONA    
DIA MES ANY

 
   DOMICILI/                                                                                                      LOCALITAT                                                                                                                      CODI POSTAL

       

 
DADES DE LA RELACIÓ DE SERVEIS 

                 DATA D’INICI DEL CONTRACTE                                                           DATA D’ACABAMENT DEL CONTRACTE 

 

 

      
      CONVENI  

    

      CATEGORIA CONTRACTUAL 

 PROFESSORAT ASSOCIAT D’UNIVERSITAT  

    TÍTOL ACADÈMIC QUE APORTA                                                                                DOCTOR                         LEGISLACIÓ APLICABLE 

  SÍ  NO   CLÀUSULA VUITENA 

        
DADES DEL LLOC/DESTINACIÓ 

    UNIVERSITAT                                                                                                                                                                                                                    

 UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

     ÀREA DE CONEIXEMENT                                                                                                  

   

     DEPARTAMENT                                                                                                                                                                                         

    

     CENTRE DOCENT DE DESTINACIÓ    
   

    DEDICACIÓ                                                                                                                                                                      

 TEMPS PARCIAL   

    PROVÍNCIA DEL CENTRE DOCENT                                                               LOCALITAT DEL CENTRE DOCENT 

 VALÈNCIA 4 6   

 
DADES ECONÒMIQUES 

   RETRIBUCIÓ MENSUAL                                                                                                                PAGUES EXTRAORDINÀRIES 

 

SOU BASE:          Euros          

 

NOMBRE:   

COMPLEMENTS:  Euros             IMPORT:     

TOTAL:         Euros             APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA:    116.1 

 
DECLARACIONS DE LES PARTS 

LA UNIVERSITAT: 

FORMA DE PROVISIÓ  CONCURS 
RESOLUCIÓ DE DATA:  

  PROPOSTA PROVISIONAL 
 

EL/LA TREBALLADORA: 

Exerceix altres activitats en aquest i altre ens públic o privat?:              SÍ         NO   

Declara que coneix les obligacions que es deriven de la normativa d’incompatibilitats que estableix la Llei 53/1984, de 26 de desembre, i el 
Reial Decret 598/1985, de 30 d’abril, i no incorre en cap de les incompatibilitats que s’hi preveuen. 
Declara que tampoc no ha estat separat del servei en cap de les administracions públiques mitjançant expedient disciplinari, ni ha estat 
inhabilitat per al desenrotllament de funcions o càrrecs públics   

 
 
 

CCOO-UVEG-R
Resaltado



 
 
 
 

CODI CONTRACTE 501 – SEGON FULL 
 

       DNI   PASSAPORT   NIE   ALTRE                                    COGNOMS I NOM

     

 
CLÀUSULES GENERALS DEL CONTRACTE 

PRIMERA.- Naturalesa de la relació jurídica: Aquest contracte, de naturalesa laboral, es formalitza d’acord amb allò que 
estableixen els articles 48 i 53 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d’abril. 
SEGONA.- Objecte de la relació: La persona contractada prestarà serveis com a PROFESSORAT ASSOCIAT a càrrec de la 
plaça núm. NUM PLAZA  de categoria CATEGORIA PLAZA i realitzarà tasques lectives i tutories 
TERCERA.- Jornada de treball. La persona contractada prestarà els seus serveis en règim de dedicació a temps parcial. Li 
corresponen setmanalment les hores lectives i de tutoria-assistència a l’alumnat indicades en l’apartat “Dades del 
Lloc/Destinació” 1. Això no obstant, el còmput de temps de dedicació es podrà fer per cursos acadèmics, o, en el seu cas pel 
temps de duració màxima del contracte, si es inferior al curs acadèmic i sempre que ho permeten les necessitats del servei. 
El règim de vacances, permisos i llicències és el que hi ha establert per al personal docent i investigador de la Universitat de 
València. 
QUARTA.- Durada del contracte. La durada d’aquest contracte es l’indicada a l’apartat “Dades de la Relació de Serveis”, 
tret que siga prorrogat expressament.  
No obstant això, aquest contracte finalitzarà abans del compliment de la seua vigència: 

- Quan la plaça NUM PLAZA siga proveïda pel mètode reglamentari (signatura del contracte /presa de possessió de 
la persona seleccionada per concurs) 
- Quan es produïsca la reincorporació de la persona titular de la plaça NUM PLAZA, que es troba en situació 
d’incapacitat temporal / altra situació que implique reserva del lloc de treball. 

CINQUENA.- Retribucions. Les retribucions corresponents als professorat associat a temps parcial seran les establertes el 
l’article 16 del Decret 174/2002, de 15 d’octubre, del Govern Valencià actualitzables, si s’escau, d’acord amb les disposicions 
que hi siguen aplicables. Es tindrà dret a 2 pagues extraordinàries d’acord amb la normativa vigent per al personal al servei 
de les administracions públiques, d’acord amb la qual la persona contractada percebrà les pagues extraordinàries en funció 
de la seua situació de compatibilitat, en els següents termes:  
       SI   (quan la seua activitat principal es privada) 
       NO (quan la seua activitat principal es pública) 
SISENA.- Causes de resolució: Aquest contracte es podrà extingir, ultra per les causes que preveu en l’art. 49 de l’Estatut 
dels Treballadors, per la falsedat de la declaració de la persona contractada respecte de les manifestacions contingudes en 
aquest document, per la declaració d’incompatibilitat, acordada per l’òrgan competent, entre l’esmentat contracte i altra 
activitat desenvolupada pel/ per la treballador/a, així com per l’estimació d’algun dels recursos que puguen plantejar-se sobre 
la provisió de la plaça. 
Si el treballador / la treballadora demana la rescissió del contracte a l’empar de l’article 49.1.d de l’Estatut dels Treballadors, 
haurà de preavisar a la Universitat respectant  el termini mínim de 15 dies. 
SETENA.- El professorat seleccionat amb una convocatòria amb requisit lingüístic té l’obligació d’impartir la docència en la 
llengua assignada pel pla d’ordenació docent del departament d’acord amb la qualificació lingüística acreditada en el procés 
selectiu.  
VUITENA.- .- Legislació aplicable: En tot allò que no preveu expressament aquest contracte, se seguirà el que disposen la 
Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i totes les disposicions que es dicten en desplegament d’aquesta 
norma, i a allò que disposa el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/1995, 
de 24 de març (BOE de 29 de març) i les normes que el despleguen. 
NOVENA.- Les notificacions derivades d'aquest contracte, es realitzaran mitjançant la adreça electrònica de la persona 
interessada a la Universitat de València. El/La sotasignat/da accepta expressament aquest mitjà de notificació: SI   -   NO 

 
CLÀUSULES PARTICULARS I OBSERVACIONS 

 
 

Data:  
 

PER LA UNIVERSITAT,       EL/LA TREBALLADOR/A 
El rector 
P.D. La vicerectora d’ordenació acadèmica i professorat 
(Resolució del Rectorat 31/07/2012, DOCV 06/09/2012)  
 
 
 
 
 
 
M. Vicenta Mestre Escrivà       Signat:  

                                                           
1 Les dedicacions corresponen a la següent fórmula: “P0n”, sent “n” el número d’hores setmanals de docència i de tutories. 



 

 
 

 Codi contracte: 100  

CONTRACTE LABORAL DOCENT I INVESTIGADOR, A 
L’EMPARA DE LA LLEI ORGÀNICA 6/2001, D’UNIVERSITATS 

 

 

Per una part, la Sra. Mª Vicenta Mestre Escrivá, amb DNI núm. 73.903.611-B, vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat de la 
Universitat de València,  que hi actua en nom i representació d’aquesta institució, per delegació del rector, amb domicili social a 
l’avinguda de Blasco Ibáñez, 13 (46010 València), amb NIF núm. Q4618001D i Núm. de cotització 4606314879, 

 
De l’altra part, el/la treballador/a, les dades del/de la qual figuren a continuació. 
 
Ambdues parts, que es reconeixen mútuament la capacitat necessària per formalitzar aquest document, acorden la contractació dels 
serveis d’aquest últim, de conformitat amb les clàusules generals i particulars que s’especifiquen en aquest contracte. 

 
DADES PERSONALS 

    Núm. AFILIACIÓ A  LA SEGURETAT SOCIAL                                NPI                                    DNI  PASSAPORT   NIE   ALTRE    
     
    PRIMER COGNOM                                                                     SEGON COGNOM                                                                                                                         NOM 
       
    SEXE                                                              PAÍS NACIONALITAT                                     DATA DE NAIXEMENT                        LLOC DE NAIXEMENT/ O ESTRANGER

  HOME   DONA    �
DIA MES ANY

    
   DOMICILI                                                                                                      LOCALITAT                                                                                                                      CODI POSTAL

       

 
DADES DE LA RELACIÓ DE SERVEIS 

                 DATA D’INICI DEL CONTRACTE                                                            DATA D’ACABAMENT DEL CONTRACTE 

 

 

      
      CONVENI  

    

      CATEGORIA CONTRACTUAL 

 PROFESSORAT CONTRACTAT DOCTOR  

    TÍTOL ACADÈMIC APORTAT                                                                                          DOCTOR/A                       LEGISLACIÓ APLICABLE 

 DOCTOR SÍ X NO   CLÀUSULA VUITENA 

        
DADES DEL LLOC/DESTINACIÓ 

    UNIVERSITAT                                                                                                                                                                                                                    

 UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

     ÀREA DE CONEIXEMENT                                                                                                  

   

     DEPARTAMENT                                                                                                                                                                                         

    

     CENTRE DOCENT DE DESTINACIÓ    
   

    DEDICACIÓ                                                                                                                                                                      

 TEMPS COMPLET  

    PROVÍNCIA DEL CENTRE DOCENT                                                                LOCALITAT DEL CENTRE DOCENT 

 VALÈNCIA 4 6   

 
DADES ECONÒMIQUES 

   RETRIBUCIÓ MENSUAL                                                                                                                  PAGUES EXTRAORDINÀRIES 

 

SOU BASE:               Euros    

 

NOMBRE:                    

COMPLEMENTS:      Euros      IMPORT:       Euros      

TOTAL:              Euros        APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA:     

 
DECLARACIONS DE LES PARTS 

LA UNIVERSITAT: 

FORMA DE PROVISIÓ  CONCURS RESOLUCIÓ DE DATA: 

  Disposició Addicional 3ª Llei 4/2007, de 12 d’abril 
 

EL/LA TREBALLADOR/A: 

Exerceix unes altres activitats en aquest o altre ens públic o privat:              SÍ         NO   

Declara que coneix les obligacions que es deriven de la normativa d’incompatibilitats que estableix la Llei 53/1984, de 26 de desembre, i el 
Reial Decret 598/1985, de 30 d’abril, i no incorre en cap de les incompatibilitats que s’hi preveuen. 
Declara que tampoc no ha estat separat del servei en cap de les administracions públiques mitjançant expedient disciplinari, ni ha estat 
inhabilitat per al desenrotllament de funcions o càrrecs públics   

 
 

CCOO-UVEG-R
Resaltado



 
 
 
 

CODI CONTRACTE 100 – SEGON FULL 
 

       DNI   PASSAPORT   NIE   ALTRE                                     COGNOMS I NOM

     

 
CLÀUSULES GENERALS DEL CONTRACTE 

PRIMERA.- Naturalesa de la relació jurídica: Aquest contracte, de naturalesa laboral, es formalitza d’acord amb el que 
estableix l’article 52 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei Orgànica 4/2007, de 
12 d’abril. 
SEGONA.- Objecte de la relació: La persona contractada prestarà els seus serveis com a PROFESSOR/A 
CONTRACTAT/ADA DOCTOR/A a càrrec de la plaça núm. NUM. PLAZA i realitzarà tasques docents i investigadores. 
TERCERA.- Jornada de treball. La persona contractada prestarà els seus serveis en règim de dedicació a temps complet. 
La seua jornada serà de 38 hores setmanals (37,5 h. en còmput anual, tenint en compte les reduccions establertes en el 
calendari laboral aprovat pel consell de govern de la Universitat de València) de les quals seran 6 de tutories. La dedicació 
docent setmanal serà la que li corresponga conforme a les previsions de l’article 68.2 de la Llei Orgànica d’Universitats i als 
criteris d’aplicació aprovats pel Consell de Govern. Això no obstant, el còmput de temps de dedicació a la docència es podrà 
fer per cursos acadèmics, o, en el seu cas pel temps de duració màxima del contracte, si es inferior al curs acadèmic i sempre 
que ho permeten les necessitats del servei. 
El règim de vacances, permisos i llicències serà el que hi ha establert per al personal docent i investigador de la Universitat 
de València. 
QUARTA.- Durada del contracte. La contractació es formalitzarà per temps indefinit. 
CINQUENA.- Retribucions. Les retribucions seran les que s’especifiquen en l’anvers d’aquest document, d’acord amb el que 
disposa l’article 14 del Decret 174/2002, de 15 d’octubre, del Govern Valencià, actualitzables, si s’escau, d’acord amb les 
disposicions que hi siguen aplicables. 
SISENA.- Causes de resolució: Aquest contracte es podrà extingir, ultra per les causes que preveu l’art. 49 de l’Estatut dels 
Treballadors, per la falsedat de la declaració del treballador respecte de les manifestacions contingudes en aquest document, 
així com per l’estimació d’algun dels recursos que puguen plantejar-se sobre la provisió de la plaça. 
Si el treballador / la treballadora demana la rescissió del contracte a l’empar de l’article 49.1.d de l’Estatut dels Treballadors, 
haurà de preavisar a la Universitat respectant  el termini mínim de 15 dies. 
SETENA.- El professorat seleccionat amb una convocatòria amb requisit lingüístic té l’obligació d’impartir la docència en la 
llengua assignada pel pla d’ordenació docent del departament d’acord amb la qualificació lingüística acreditada en el procés 
selectiu.  
VUITENA.- Legislació aplicable: En tot allò que no preveu expressament aquest contracte, s’atendrà al que disposen la Llei 
Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i totes les disposicions que es dicten en el desplegament d’aquesta 
norma, i a allò que disposa el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial Decret legislatiu 1/1995, 
de 24 de març (BOE de 29 de març) i les normes que el despleguen. 
NOVENA.- Les notificacions derivades d'aquest contracte, es realitzaran mitjançant la adreça electrònica de la persona 
interessada a la Universitat de València. El/la sotasignat/da accepta expressament aquest mitjà de notificació:  SI  -   NO

 
CLÀUSULES PARTICULARS I OBSERVACIONS 

 
 

Data:  
 
PER LA UNIVERSITAT,      EL/LA TREBALLADOR/A 
El rector 
P.D. La vicerectora d ordenació acadèmica i professorat 
(Resolució del Rectorat 31/07/12, DOCV 06/09/12) 
 
 
 
 
 
 
 
Mª Vicenta Mestre Escrivá      Signat: 



 

 
 

 Codi contracte: 100  

CONTRACTE LABORAL DOCENT I INVESTIGADOR A L’EMPARA 
DE LA LLEI ORGÀNICA 6/2001, D’UNIVERSITATS 

 

 

Per una part, la Sra. Mª Vicenta Mestre Escrivá, amb DNI núm. 73.903.611-B, vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat de la 
Universitat de València,  que hi actua en nom i representació d’aquesta institució, per delegació del rector, amb domicili social a 
l’avinguda de Blasco Ibáñez, 13 (46010 València), amb NIF núm. Q4618001D i Núm. de cotització 4606314879, 

 
De l’altra part, el/la treballador/a, les dades del/de la qual figuren a continuació. 
 
Ambdues parts, que es reconeixen mútuament la capacitat necessària per formalitzar aquest document, acorden la contractació dels 
serveis d’aquest últim, de conformitat amb les clàusules generals i particulars que s’especifiquen en aquest contracte. 

 
DADES PERSONALS 

    Núm. AFILIACIÓ A  LA SEGURETAT SOCIAL                                NPI                                    DNI  PASSAPORT   NIE   ALTRE    
     
    PRIMER COGNOM                                                                     SEGON COGNOM                                                                                                                         NOM 
       
    SEXE                                                              PAÍS NACIONALITAT                                     DATA DE NAIXEMENT                        LLOC DE NAIXEMENT/ O ESTRANGER

  HOME   DONA    
DIA MES ANY

    
   DOMICILI                                                                                                      LOCALITAT                                                                                                                      CODI POSTAL

       

 
DADES DE LA RELACIÓ DE SERVEIS 

                 DATA D’INICI DEL CONTRACTE                                                            DATA D’ACABAMENT DEL CONTRACTE 

 

 

      
      CONVENI  

    

      CATEGORIA CONTRACTUAL 

 PROFESSORAT CONTRACTAT DOCTOR AMB PLAÇA ASSISTENCIAL VINCULADA1   

    TÍTOL ACADÈMIC APORTAT                                                                                          DOCTOR/A                      LEGISLACIÓ APLICABLE 

 DOCTOR SÍ X NO   CLÀUSULA VUITENA 

        
DADES DEL LLOC/DESTINACIÓ 

    UNIVERSITAT                                                                                                                                                                                                                    

 UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

     ÀREA DE CONEIXEMENT                                                                                                  

   

     DEPARTAMENT                                                                                                                                                                                         

    

     CENTRE DOCENT DE DESTINACIÓ    
   

    DEDICACIÓ                                                                                                                                                                      

 TEMPS COMPLET  

    PROVÍNCIA DEL CENTRE DOCENT                                                                LOCALITAT DEL CENTRE DOCENT 

 VALÈNCIA 4 6   

 
DADES ECONÒMIQUES 

   RETRIBUCIÓ MENSUAL                                                                                                                  PAGUES EXTRAORDINÀRIES 

 

SOU BASE:               Euros    

 

NOMBRE:                    

COMPLEMENTS:      Euros      IMPORT:       Euros      

TOTAL:              Euros        APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA:     

 
DECLARACIONS DE LES PARTS 

LA UNIVERSITAT: 

FORMA DE PROVISIÓ  CONCURS RESOLUCIÓ DE DATA: 

  Disposició Addicional 3ª Llei 4/2007, de 12 d’abril 
 

EL/LA TREBALLADOR/A: 

Exerceix unes altres activitats en aquest o altre ens públic o privat:              SÍ         NO   

Declara que coneix les obligacions que es deriven de la normativa d’incompatibilitats que estableix la Llei 53/1984, de 26 de desembre, i el 
Reial Decret 598/1985, de 30 d’abril, i no incorre en cap de les incompatibilitats que s’hi preveuen. 
Declara que tampoc no ha estat separat del servei en cap de les administracions públiques mitjançant expedient disciplinari, ni ha estat 
inhabilitat per al desenrotllament de funcions o càrrecs públics   

                                                           
1 Veure annex 

CCOO-UVEG-R
Resaltado



 
 
 
 
 
 

CODI CONTRACTE 100 – SEGON FULL 
 

       DNI   PASSAPORT   NIE   ALTRE                                     COGNOMS I NOM

     

 
CLÀUSULES GENERALS DEL CONTRACTE 

PRIMERA.- Naturalesa de la relació jurídica: Aquest contracte, de naturalesa laboral, es formalitza d’acord amb el que 
estableix l’article 52 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei Orgànica 4/2007, de 
12 d’abril, i l’article 105.1 de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat. 
SEGONA.- Objecte de la relació: La persona contractada prestarà els seus serveis com a PROFESSORAT CONTRACTAT 
DOCTOR AMB PLAÇA ASSISTENCIAL VINCULADA a càrrec de la plaça núm. NUM. PLAZA i realitzarà tasques docents,  
investigadores i assistencials. 
TERCERA.- Jornada de treball. La persona contractada prestarà els seus serveis en règim de dedicació a temps complet. 
La seua jornada serà de 38 hores setmanals (37,5 h. en còmput anual, tenint en compte les reduccions establertes en el 
calendari laboral aprovat pel consell de govern de la Universitat de València) distribuïdes de la següent manera: a) sis hores 
setmanals, com a màxim, exclusivament docents, durant el període lectiu; b) tres hores setmanals, com a màxim, 
d’assistència i tutoria a l’alumnat durant el període lectiu; c) vint-i-cinc hores setmanals, com a mínim, d’assistència sanitària 
en la corresponent institució. En aquestes hores estarà inclosa, en el seu cas, la docència pràctica i la funció investigadora 
que impliquen activitat assistencial; d) la resta de hores de la jornada setmanal, tant en període lectiu com en el no lectiu, es 
dedicaran a la funció investigadora que no implique activitat assistencial, així com, en el seu cas, a l’atenció de les necessitats 
de gestió i administració inherents al càrrec o lloc de treball que desenrotlle en els àmbits docent i assistencial. 
 Això no obstant, el còmput de temps de dedicació a la docència es podrà fer per cursos acadèmics, o, en el seu cas pel 
temps de duració màxima del contracte, si es inferior al curs acadèmic i sempre que ho permeten les necessitats del servei. 
El règim de vacances, permisos i llicències serà el que hi ha establert per al personal docent i investigador de la Universitat 
de València. 
QUARTA.- Durada del contracte. La contractació es formalitzarà per temps indefinit. 
CINQUENA.- Retribucions. Les retribucions seran les que s’especifiquen en l’anvers d’aquest document, d’acord amb el que 
disposa l’article 14 del Decret 174/2002, de 15 d’octubre, del Govern Valencià, actualitzables, si s’escau, d’acord amb les 
disposicions que hi siguen aplicables i sense perjudici de la percepció dels conceptes corresponents a l’activat assistencial. 
Totes elles s’abonaran per la Universitat en una nòmina única. 
SISENA.- Causes de resolució: Aquest contracte es podrà extingir, ultra per les causes que preveu l’art. 49 de l’Estatut dels 
Treballadors, per la falsedat de la declaració del treballador respecte de les manifestacions contingudes en aquest document, 
així com per l’estimació d’algun dels recursos que puguen plantejar-se sobre la provisió de la plaça. 
Si el treballador / la treballadora demana la rescissió del contracte a l’empar de l’article 49.1.d de l’Estatut dels Treballadors, 
haurà de preavisar a la Universitat respectant  el termini mínim de 15 dies. 
SETENA.- El professorat seleccionat amb una convocatòria amb requisit lingüístic té l’obligació d’impartir la docència en la 
llengua assignada pel pla d’ordenació docent del departament d’acord amb la qualificació lingüística acreditada en el procés 
selectiu.  
VUITENA.- Legislació aplicable: En tot allò que no preveu expressament aquest contracte, s’atendrà al que disposen la Llei 
Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i totes les disposicions que es dicten en el desplegament d’aquesta 
norma, i a allò que disposa el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial Decret legislatiu 1/1995, 
de 24 de març (BOE de 29 de març) i les normes que el despleguen. 
NOVENA.- Les notificacions derivades d'aquest contracte, es realitzaran mitjançant la adreça electrònica de la persona 
interessada a la Universitat de València. El/la sotasignat/da accepta expressament aquest mitjà de notificació:  SI  -   NO

 
CLÀUSULES PARTICULARS I OBSERVACIONS 

 
 

Data: 
 
PER LA UNIVERSITAT,       EL/LA TREBALLADOR/A 
El rector 
P.D. La vicerectora d ordenació acadèmica i professorat 
(Resolució del Rectorat 31/07/12, DOCV 06/09/12) 
 
 
 
 
 
 
 
Mª Vicenta Mestre Escrivá       Signat: 




