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CRITERIS PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA CARRERA DOCENT DEL 

PERSONAL  DOCENT  I INVESTIGADOR DE LA UNIVERSITAT  DE 

VALÈNCIA APLICABLES PER AL CURS 14/15 

 

La Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2014 continua mantenint 

les restriccions a l’oferta d’ocupació pública que ja condicionaren de forma 

extrema la promoció del professorat aprovada en l’exercici de 2013. La taxa de 

reposició d’efectius, establerta novament en el 10% per l’article 21 Ú. 2 i 3. de 

l’esmentada llei,  limita el nombre de places dels cossos docents universitaris o 

de professorat permanent que poden convocar les Universitats. Com a novetat 

enguany l’esmentada disposició estableix que, excepcionalment, part de les 

places resultants de l’aplicació del límit de la taxa de reposició del 10% 

corresponent als cossos de catedràtics/catedràtiques d’Universitat i de 

professors/professores titulars d’Universitat podrà ofertarse per a l’ingrés com 

a professorat contractat doctor.   

 

En el context actual, c a l  r e m a r c a r  d e  n o u  q u e  els criteris de promoció 

que s’aproven pel Consell de Govern estan condicionats pel marc normatiu 

vigent, la interpretació del qual es troba  sub  iudice.  En  cap  cas  poden  

considerar---se  un  canvi  en  la  posició processal   o   en      la   interpretació   

que   ha   defensat   aquesta   universitat invariablement. 
 

Aquests criteris doncs, amb l’actual marc normatiu i pressupostari, són 

coherents amb el compromís de la nostra universitat de prioritzar la 

continuïtat i l’estabilització, respectivament, del professorat ajudant i ajudant 

doctor que finalitze el seu contracte durant el curs acadèmic 2014/2015. Així, 

la major part de les places que resulten d’aplicar la taxa de reposició d’efectius 

es destinarà a la convocatòria de places per a l’accés a la figura de professorat 

contractat doctor. Quant a la reserva obligada d’almenys una plaça per l’accés 

als cossos docents que es desprèn de l’article 21 Ú. 2 de la Llei de Pressupostos 

Generals de l’Estat, es destina una plaça per a la promoció al cos de professor/a 

titular d’Universitat dels contractats doctors i contractades doctores. 
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Amb aquestes premisses s’estableixen els següents criteris per a la promoció del 

professorat durant el curs 2014/2015: 

 
 

1.- Determinació de la taxa de reposició d’efectius (10%) i la seua aplicació 

a la promoció a la figura de professorat contractat doctor i als cossos de 

funcionaris docents 

 

La taxa de reposició d’efectius prevista en l’article 21, Ú.2. de la Llei de 

Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2014 (10%) es concreta en sis 

places, que es destinaran a afavorir la promoció a la figura de professorat 

contractat doctor i al cos docent de professor/a titular d’universitat. 

 

2.- Promoció del professorat Ajudant Doctor a la figura de Contractat 

Doctor/Contractada Doctor 

 

2.1.- Els departaments que compten amb professorat ajudant doctor/a que 

finalitze el seu contracte durant el curs 2014/2015 i que acredite com a mínim 

cinc anys d’antiguitat com a personal docent i investigador (PDI), dels quals al 

menys tres anys siguen com a professorat ajudant doctor/a, podran sol·licitar la 

transformació de les seues places a la categoria de contractat 

doctor/contractada doctora . 

La provisió de les places transformades requerirà la convocatòria d’un concurs 

públic.  

2.2.- A la finalització dels respectius contractes d’ajudant doctor/a es procedirà 

a la contractació com a professorat contractat doctor interí fins a la provisió 

definitiva de les places de contractat doctor/a mitjançant concurs. 

 

3.- Promoció del professorat contractat doctor a la figura de professor/a 

titular d’Universitat. 
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Els departaments que compten amb  professorat contractat doctor que estiga en 

possessió de l’acreditació per a l’accés a la figura de Professor/a Titular 

d’Universitat i que tinga una antiguitat com a contractat doctor/contractada 

doctora d’almenys cinc anys, podran sol·licitar la transformació de les places a 

aquesta figura funcionarial per a afavorir la promoció del seu professorat. 

 

La provisió de les places transformades a TU requerirà la convocatòria d’un 

concurs públic.  

 

4.--- Procediment per a l’aplicació de la taxa de reposició d’efectius i la 

determinació de les places destinades a la promoció a professorat 

contractat doctor i al cos d o c e n t  d e  p r o f e s s o r / a  d e  t i t u l a r  

d ’ U n i v e r s i t a t  

 

a) De les sis places que resulten d’aplicar la taxa de reposició d’efectius, cinc es 

destinaran a la promoció a professorat contractat doctor i una a titular 

d’Universitat. 

 

b) S’elaboraran dos llistats; en el primer s’inclourà el professorat ajudant doctor 

que estiga acreditat a la figura de contractat doctor/contractada doctora i que 

complisca els requisits establerts en l’apartat 2 d’aquest document. El segon 

d’ells estarà format pel professorat contractat doctor acreditat a la figura de 

professor/a titular d’Universitat que complisca els requisits previstos en 

l’apartat 3.  

 

Ambdós llistats s’ordenaran de manera decreixent tenint en compte la data 

d’acreditació del professorat, es a dir de major a menor antiguitat en 

l’acreditació.   

 

Els llistats es podran consultar en la pàgina web Servei de Recursos Humans  
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(PDI). S’obrirà un termini de cinc dies des de la seua publicació per a presentar  

al·legacions en cas de disconformitat amb les dades publicades. Finalitzat el 

termini els llistats tindran caràcter definitiu i no s’admetran noves 

incorporacions. 

 

c) El criteri per a l’assignació de les places de promoció a la figura de 

professorat contractat doctor o de professor/a titular d’Universitat serà l’ordre 

cronològic de la resolució d’acreditació del professorat, prioritzant la major 

antiguitat en l’acreditació. En cas de coincidència, s’aplicarà el criteri 

d’antiguitat en la categoria contractactual des de la qual es promociona. Si 

persistira l’empat, s’atendrà a l’antiguitat com a doctor/a. 

 

d) En el cas que el professorat pels mèrits del qual s’haja 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 d’aqueix professorat per a la mateixa categoria. 

 

e) El professorat contractat doctor que en aplicació d’aquest apartat puga 

sol·licitar la promoció, podrà renunciar a aquest dret mantenint l’ordre en la 

llista per a futures convocatòries. 

 

5.--- Promoció del professorat Ajudant a la figura d’Ajudant Doctor/a 

 

Podran sol·licitar la transformació de places de professorat Ajudant a places 

d’Ajudant Doctor/a els departaments que compten amb professorat ajudant que 

estiga en possessió del títol de doctor i de l’acreditació a la figura d’ajudant 

doctor/a, sempre que el seu contracte com a ajudant finalitze durant el curs 

acadèmic 2014/2015 o que les necessitats docents estructurals del àrea de 

coneixement urgisquen la promoció. 

 

La provisió de les places transformades requerirà la convocatòria d’un concurs 

públic. 
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6.--- Pla d’estabilització de professorat associat 

 

Durant l’exercici 2014 no es dotaran places per a atendre el programa 

d’estabilització de professorat associat a temps parcial aprovat pel Consell de 

govern de 22 de desembre de 2009 (ACGUV 247/2009) 

 

Disposició Addicional Primera 

 

Pel que fa al professorat contractat doctor interí afectat per la impugnació de la 

convocatòria de data 4/06/13 (DOCV 13/06/13) que no es puga acollir a 

aquests criteris de promoció, una vegada es resolga el procediment contenciós 

la Universitat establirà els mecanismes per a la seua estabilització i promoció 

mitjançant la superació del corresponent concurs. 

 

Disposició Addicional Segona 

 

Quan el còmput de la durada del contracte del professorat ajudant o ajudant 

doctor s’haja interromput com a conseqüència d’una incapacitat temporal o 

d’haver gaudit de llicències per maternitat, adopció o acolliment o del permís 

per paternitat, el professor o professora interessada podrà demanar que 

aqueixos períodes no siguen computats per a determinar la data de finalització 

del seu contracte a tots els efectes previstos en aquesta normativa.  

 

Disposició Addicional Tercera 

 

Es considerarà antiguitat com a PDI l’exercici de qualsevol de les figures 

considerades  per  les  lleis  reguladores  de  les  universitats  com  a  personal 

docent i investigador que presten els seus serveis en universitats publiques, 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. 
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Disposició Addicional Quarta 

 

El requisit d’antiguitat exigit en l’apartat 2.1 d’aquest document s’haurà de 

complir a la data de finalització del contracte de professor/a ajudant doctor/a. 

El requisit d’antiguitat establert en l’apartat 3  s’haurà de complir a 31 d’octubre 

de 2014. 

 

Disposició Final.---  

 

Les decisions sobre la plantilla de professorat necessàries per a l’efectivitat 

d’aquests criteris –transformació de places o readscripció de vacants--- tindran 

efectes econòmics i administratius d’1 de setembre de 2014. 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ESBORRANY DEL TEXT APROVAT MESA NEGOCIADORA DE 28/3/14 

 

APROVAT AMB EL SUPORT DE  

CCOO,  CGT, STE I UGT 

 


