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Informació sobre la renovació dels contractes del professorat associat 
 

Des de CGT UV volem compartir el correu amb la decisió de la UV en relació a la 
sol·licitud feta per la part sindical al voltant de les renovacions del s contractes del 
professorat associat per al curs 2020-2021. 

 

Com a resposta a les consultes rebudes des de diferents instàncies sindicals, us 
informem que en els pròxims dies es comunicarà als departaments una primera 
previsió de les necessitats docents a cobrir amb professorat associat i, a finals del mes 
de juny, se’ls comunicarà una revisió addicional una vegada recalculada la capacitat 
docent de la plantilla de PDI. S’indicarà als departaments que cal prioritzar la 
renovació dels contractes de l’actual professorat associat que haja guanyat 
prèviament un concurs ordinari en la mateixa àrea de coneixement, abans de convocar 
nous concursos. 

D’altra banda, per al compliment del requisit de manteniment de l’activitat 
professional externa a l’àmbit acadèmic universitari, exigència legal per a la renovació 
dels contractes, es tindran en compte les circumstàncies excepcionals derivades de la 
crisi econòmica i social de la COVID-19, que poden haver generat discontinuïtats o 
cessament d’aquesta trajectòria professional (expedients de regulació d’ocupació que 
comporten suspensió temporal del contracte o extinció de la relació laboral, 
acomiadaments, finalització de contractes temporals, cessament d’activitats per 
compte propi...). El professorat associat haurà de justificar en el moment de renovació 
del contracte que la falta d’activitat professional externa s’ha produït com a 
conseqüència de l’estat d’alarma i els seus impactes en l’activitat econòmica. 

D’aquesta forma la Universitat de València manifesta el seu compromís en continuar 
comptant amb els especialistes de reconeguda competència que estan aportant la 
seua experiència professional a la docència com a professorat associat, amb una 
trajectòria laboral externa a l’àmbit acadèmic que es pot haver vist afectada por les 
actuals circumstàncies excepcionals de la pandèmia que ens afecta. 

 

 

CGT-UV Podeu enviar qualsevol opinió o consulta a cgt@uv.es 
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