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MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE SELECCIÓ DEL PDI DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA – MESA NEGOCIADORA 
 
TÍTOL PRIMER 
Selecció del personal funcionari 
CAPÍTOL I 
Convocatòries dels concursos d’accés 
Art. 3 Convocatòries 
(...) 
2. En atenció a les necessitats docents, es pot incloure perfil lingüístic valencià a les places convocades. La seua 
inclusió en la convocatòria requereix l’aprovació del Consell de Govern, previ informe de la Comissió de Professorat, 
oït el consell del departament, que motivarà la proposta. El perfil lingüístic valencià es podrà acreditar aportant el 
certificat de coneixement de nivell C1, en els termes previstos en la disposició addicional 3ª quarta d’aquest 
reglament. 
Igualment, per iniciativa motivada del departament en atenció a les necessitats docents i/o investigadores, es pot 
incloure un perfil docent i/o investigador a les places convocades. S’anomena perfil docent a les activitats docents 
referides a una matèria de formació bàsica, obligatòria o optativa d’aquells itineraris en els quals resulte preceptiva 
per a certificar la menció i que es curse per l’obtenció de títols oficials de grau que haurà de desenvolupar la persona 
que siga adjudicatària de la plaça; l’existència de perfil en cap cas suposarà, per a qui obtinga la plaça, un dret de 
vinculació exclusiva a l’esmentada activitat docent, ni limitarà la competència de la Universitat per assignar-li 
distintes obligacions docents o investigadores. El perfil investigador es referirà a catàlegs normalitzats de camps 
científics, tècnics i educatius, així com a especialitats regulades en Ciències de la Salut. 
La inclusió en la convocatòria de perfil docent i/o investigador requereix el mateix procediment descrit en el paràgraf 
primer per a la introducció de perfil lingüístic. 

[Justificació: El perfil investigador en les places de PDI funcionari s’està introduint actualment amb referència 
al codi UNESCO de camps científics, amb aquesta modificació es permet utilitzar altres catàlegs científics més 
adequats per a certes àrees de coneixement, previ informe de la Comissió de Professorat] 

 
 
CAPÍTOL VI 
Selecció de funcionariat interí 
Art. 13 Selecció de funcionariat interí 
(...) 

2. L’elaboració dels barems Els barems aplicables per a la selecció de personal funcionari interí dels cossos de 
catedràtics o catedràtiques d’universitat i de professors o professores titulars d’universitat seran els corresponents, 
haurà de respectar el barem marc que figura en l’annex II d’aquest reglament per a la selecció de professorat 
contractat doctor del centre d’adscripció de la plaça. Correspon a la Comissió Técnica regulada en l’article 19, de la 
que formarà part un membre de la Junta de Personal, elaborar informe sobre els barems a què es refereix l’article 
20 d’aquest reglament. 

[Justificació: Com que ja estan aplicant-se els barems de professorat contractat doctor, és adequat preveure la 
seua aplicació directa per a la selecció de PDI funcionariat interí, per al suposat cas que s’haguera de produir] 

 
 
CAPÍTOL VII 
Concursos de mobilitat del personal funcionari 
Art 13 bis Concursos de mobilitat per a la provisió de vacants dels cossos de funcionaris docents 
1. La Universitat de València podrà convocar concursos de mobilitat per a la provisió de places docents vacants 
dotades en l’estat de despeses dels seus pressupostos, d’acord amb allò previst en l’article 63 de la LOU. 
2. Seran d’aplicació a aquests concursos les normes previstes en els articles 3 al 12 del present reglament de selecció. 
3. En les convocatòries per a la provisió de places de professorat titular d’universitat, en què només es presente un 
candidat o una candidata que siga funcionari/a de carrera del Cos de Professors i Professores Titulars de Universitat, 
se li eximirà de la realització de la segona part de la primera prova esmentada en l’article 9.1.b d’aquest reglament. 
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[Justificació: S’introdueix aquest article per a regular els concursos de mobilitat, que no estaven recollits en 
el reglament. L’exempció de l’exposició d’una lliçó és la mateixa que ja està prevista en l’addicional vuitena] 

TÍTOL SEGON 
Selecció del personal contractat 
CAPÍTOL I 
Convocatòries 
Art. 15 Contingut 
(...) 
3. La Universitat, per iniciativa motivada del departament, podrà expressar perfils a la convocatòria del concurs d’una 
plaça. S’anomena perfil a les activitats docents referides a una matèria de formació bàsica, obligatòria o optativa 
d’aquells itineraris en els quals resulte preceptiva per a certificar la menció i que es curse per l’obtenció de títols 
oficials de grau que haurà de desenvolupar la persona que siga adjudicatària de la plaça; l’existència de perfil en cap 
cas suposarà, per a qui obtinga la plaça, un dret de vinculació exclusiva a l’esmentada activitat docent, ni limitarà la 
competència de la Universitat per assignar-li distintes obligacions docents o investigadores. Per a la selecció de 
professorat associat el perfil docent podrà referir-se també a matèries optatives o que es cursen en títols oficials de 
postgrau. Així mateix, les convocatòries de places de professorat contractat doctor podran expressar perfils relatius 
a l’activitat investigadora, els quals es referiran a catàlegs normalitzats de camps científics, tècnics i educatius, així 
com a especialitats regulades en Ciències de la Salut. 
No obstant el que estableix el paràgraf anterior, no es podran incloure perfils docents i/o investigadors en les 
convocatòries de places de professorat ajudant i ajudant doctor. Pel que fa a les places de professorat ajudant doctor, 
de forma excepcional  justificada per les necessitats docents de l’àrea de coneixement de la plaça i previ informe de 
la Comissió de Professorat, es podrà incloure com a perfil un conjunt d’almenys tres assignatures de formació bàsica 
o obligatòria d’una o diverses titulacions de grau, la docència de les quals estiga assignada a l’àrea de coneixement. 
Els mèrits docents i investigadors es valoraran d’acord amb els continguts de les assignatures d’aquest perfil. 

[Justificació: Coherència entre el que es regula sobre perfil investigador per a les places de PDI funcionari i de 
contractat doctor, tot i que per no interferir amb el procés de promoció actualment en marxa s’introdueix 
una transitòria 1a que figura més avall. Pel que fa a la possibilitat d’incloure perfils en les places de 
professorat ajudant doctor, previ informe de la Comissió de Professorat, respon a la necessitat d’establir una 
certa diferenciació en l’accés a àrees de coneixement amb una docència diversificada entre especialitats o 
titulacions amb perfils molt diferents. Per a aplicar els barems en aquest cas, no previst fins el moment, 
s’inclou una addicional 13a que figura més avall] 

 

CAPÍTOL IV 
Del procés de selecció i contractació 
Secció tercera: Formalització dels contractes 
Art. 27 Signatura de contractes 
(...) 

4. En els processos de contractació temporal, si la persona que ha signat el contracte renuncia al mateix dins dels 
dos mesos següents del curs acadèmic corresponent a la seua signatura, es contractarà la següent persona per 
ordre de puntuació, sempre que arribe a la mínima puntuació a què fa referència l’article 20.7 d’aquest reglament. 
Si es torna a produir la mateixa situació, la plaça es declararà vacant i es podrà convocar un nou concurs per a 
proveir-la. 

[Justificació: Es tracta d’evitar la realització de concursos al llarg d’un curs per a places resoltes en què la 
persona que signa el contracte renuncia posteriorment] 

 

CAPÍTOL VI 
Normes específiques per a la contractació de professorat emèrit i visitant. 
Art. 29 Requisits i iniciativa per a la contractació de professorat emèrit 
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(...) 

El professorat emèrit podrà col·laborar amb la Universitat en tot tipus d'activitats acadèmiques, llevat d'exercir 
càrrecs en òrgans de govern i de gestió unipersonals. Les seues funcions docents es dedicaran amb preferència a 
programes de doctorat, als estudis de postgrau i a seminaris, així com a la tutorització i avaluació de treballs de fi de 
grau i fi de màster, sense excloure la docència en estudis de grau. Podran formar part de tribunals de tesi doctoral i 
de comissions de selecció de professorat temporal. 

[Justificació: Aclarir possibles funcions docents del professorat emèrit, tot i la preferència per la seua docència 
en estudis de postgrau, així com permetre la seua participació en comissions de selecció de professorat 
temporal, ja que en les de professorat contractat permanent i funcionari no resulta possible] 

 

CAPÍTOL VII 
Contractació de professorat associat per via d’urgència 
Art. 34 Concursos urgents 
(...) 

2. Sempre que Quan es produïsca una contractació de professorat associat per concurs urgent s’haurà de es podrà 
traure a concurs ordinari la plaça d’acord amb els procediments regulats en els capítols II, III, IV i V d’aquesta 
normativa, tret del cas que la mateixa plaça ja haguera estat convocada al llarg del curs acadèmic o que la previsió 
d’acabament de la relació contractual, del quadrimestre o del curs acadèmic no ho aconselle per tal d’evitar perjudicis 
a l’alumnat.  

[Justificació: Deixar més clar que la convocatòria ordinària al llarg d’un curs d’una plaça de professorat 
associat prèviament resolta per concurs urgent en eixe curs no és obligatòria, sinó que s’ha de valorar en 
funció de diferents factors que poden perjudicar l’alumnat o al professorat contractat] 

 

Disposició addicional tretzena 
En les convocatòries de places de professorat ajudant doctor en què s’haja inclòs un perfil, d’acord amb l’article 15.3 
d’aquest reglament, per valorar els mèrits s’aplicaran els factors de correcció previstos en els barems de centre per 
a les places de professorat contractat doctor amb perfil, tret que el barem especifique factors de correcció específics 
per a les places de professorat ajudant doctor amb perfil.  

[Justificació: Com que les places d’ajudant doctor fins ara no podien incloure perfil, en els barems actuals no 
hi ha referències als factors correctors en cas de places perfilades, cosa que sí ocorre en els barems de places 
de professorat contractat doctor, per la qual cosa es proposa l’aplicació per analogia dels factors de correcció 
previstos en els barems de centre per a les places de professorat contractat doctor amb perfil]. 

 

Disposició transitòria primera 
Sense contingut El que es preveu a l’article 15.3 sobre els perfils relatius a l’activitat investigadora en les 
convocatòries de places de professorat contractat doctor serà d’aplicació a les places convocades a partir del 1 de 
gener de 2023. Per a la convocatòria de places de professorat contractat doctor que es publiquen abans d’aquesta 
data, continuarà vigent la redacció prèvia, sense haver de referir-se el perfil investigador a catàlegs normalitzats de 
camps científics, tècnics i educatius, així com a especialitats regulades en Ciències de la Salut. 

[Justificació: Veure el que s’ha dit més amunt en la modificació de l’article 15.3] 

 


