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INTRODUCCIÓ 
La Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei 
orgànica 4/2007, de 12 d’abril, preveu en el seu article 54 bis la possibilitat que les 
universitats, d’acord amb els seus estatuts, puguen nomenar professorat emèrit entre el 
professorat jubilat que haja prestat serveis destacats a la universitat. Així, els Estatuts de 
la Universitat Jaume I (UJI), aprovats per Decret 116/2012, de 27 d’agost, del Consell 
de la Generalitat, recullen en el seu article 104.1 que l’UJI pot nomenar professorat 
emèrit aquell personal jubilat pertanyent als cossos docents universitaris que haja prestat 
serveis destacats a la universitat. 

La contractació de professorat emèrit ve també regulada pel Decret 174/2002, de 15 
d’octubre, del Govern Valencià, sobre règim i retribucions del personal docent i 
investigador contractat laboral de les universitat públiques valencianes i sobre 
retribucions addicionals del professorat universitari, i en el Reial decret 898/1985, de 30 
d’abril, sobre règim del professorat universitari (modificat pel RD 1200/1986 de 13 de 
juny i pel RD 554/1991 de 12 d’abril). 

La condició de professorat emèrit, tal i com s’ha configurat en la legislació vigent, no és 
una conseqüència immediata de la jubilació del personal docent, ja que la normativa 
legal exigeix la concurrència de determinats requisits. Per tant, es fa necessària una 
normativa que regule la figura del professorat emèrit per tal de dotar-la de les garanties 
exigides per l’interès docent i investigador de l’UJI. Amb aquesta Normativa sobre 
professorat emèrit de l’UJI es regula el procediment de nomenament, contractació i 
renovació de contracte de professorat emèrit de l’UJI, d’acord amb l’article 5 del 
Document de carrera docent i investigadora de l’UJI aprovat en el Consell de Govern 
núm. 21 de 30/03/2012. 

 

Article 1. Requisits 
1. La Universitat pot nomenar com a professorat emèrit a professors i professores 

jubilats pertanyents als cossos docents universitaris que hagen prestat serveis 
destacats a l’UJI. 

2. En cap cas el professorat emèrit pot sobrepassar el 3% del total de la plantilla de 
personal docent i investigador (PDI), d’acord amb el que estableix el Reial decret 
898/1985, de 30 d’abril, de règim de professorat universitari, segons la redacció 
fixada pel Reial decret 554/1991, de 12 d’abril. 

3. El professorat per a ser contractat com a emèrit ha de complir els requisits següents: 

a) Haver complit setanta anys d’edat. 

b) Haver prestat, al menys, 25 anys de servei actiu en una universitat pública 
espanyola, dels quals, com a mínim, 15 anys han de ser de servei actiu en 
l’UJI amb dedicació a temps complet. 

c) Comptar almenys amb quatre trams d’investigació (sexennis) reconeguts per 
la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI). 

d) Comptar almenys amb cinc trams docents (quinquennis). 
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e) Acreditar activitat investigadora en els darrers cinc anys: direcció de tesis 
doctorals, coordinació de projectes d’investigació, publicacions, etc. 

4. En el supòsit de no complir un dels requisits c) o d) del punt anterior, poden 
considerar-se, de manera excepcional, propostes de nomenament sempre que 
estiguen avalades per un informe motivat del Consell de Departament al qual està 
adscrit el professorat aprovat mitjançant votació secreta per una majoria qualificada 
de dos terços dels membres del Consell. 

 

Article 2. Procediment per a la contractació  
1. La proposta de nomenament de professorat emèrit l’ha de realitzar el Consell del 

Departament al qual estiga adscrit el professorat, prèvia petició d’aquest, i ha 
d’adjuntar com a mínim els documents següents: 

a) Una relació dels mèrits del candidat o candidata que motiven la proposta. 

b) Una memòria particularitzada de l’activitat docent i investigadora 
desenvolupada durant els últims cinc anys. 

c) Currículum de la persona candidata. 

d) Una memòria de les activitats docents i de recerca que es pretenen 
desenvolupar durant el període de contractació. 

e) Una certificació que la proposta ha sigut aprovada pel Consell del 
Departament en votació secreta, on s’ha d’explicitar el resultat de la votació. 

2. El departament ha de trametre la proposta de nomenament amb tota la documentació 
al vicerectorat competent en matèria de professorat en el període de gener a març del 
curs acadèmic anterior a quan s’ha de produir la jubilació del professorat candidat. 

3. La proposta, una vegada dictaminada pel Consell de Direcció, ha de ser tramesa a la 
Comissió de Contractació de Professorat Emèrit definida en l’article 3 d’aquesta 
Normativa, que ha d’emetre informe favorable o desfavorable sobre la mateixa. Per a 
això, s’han de tindre la consideració de mèrits rellevants, entre altres, els següents: 

a) Els anys de servei a la Universitat i, especialment, els anys de servei a l’UJI. 

b) La tasca desenvolupada en l’àmbit de la docència (cursos impartits al llarg de 
la vida acadèmica, resultats de l’avaluació de l’activitat docent, publicacions 
docents). 

c)  La tasca desenvolupada en l’àmbit de la investigació (articles, llibres i 
monografies publicades, ponències en congressos i reunions científiques, 
direcció de tesis doctorals, projectes d’investigació, coordinació de grups 
d’investigació). 

d) L’exercici de càrrecs acadèmics. 

e) Les estades en institucions científiques i acadèmiques de prestigi reconegut. 

f) Els premis i distincions honorífiques. 

g) Les activitats que es proposen per a desenvolupar durant el contracte. 

4. Excepcionalment, i si la Comissió de Contractació de Professorat Emèrit ho 
considera necessari, pot sol·licitar assessorament a l’Agència Valenciana 
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d’Avaluació i Prospectiva (AVAP) o altres organismes d’avaluació, així com a 
institucions o experts nacionals o internacionals. 

5. La Comissió d’Estudis i Professorat, a la vista de la proposta del departament i de 
l’informe de la Comissió de Contractació de Professorat Emèrit, amb l’informe previ 
de la Mesa Negociadora, ha d’elevar la seua proposta al Consell de Govern, que ha 
de decidir definitivament la contractació del professorat emèrit mitjançant votació 
secreta. 

6. Per tal d’afavorir la contractació de professorat emèrit en diferents àmbits, s’ha de 
prioritzar el nomenament en àrees de coneixement sense professorat emèrit 
contractat. 

 

Article 3. Comissió de Contractació de Professorat Emèrit 
1. La Comissió de Contractació de Professorat Emèrit ha d’estar integrada pels 

membres següents: 

a) El vicerector o vicerectora competent en matèria de professorat, qui la 
presideix. 

b) El vicerector o vicerectora competent en matèria d’investigació. 

c) Un catedràtic o catedràtica d’universitat, amb almenys quatre trams 
d’investigació i quinze anys d’antiguitat a l’UJI, proposat per cadascun del 
centres i elegit pel Consell de Govern. 

2. La part electa de la Comissió de Contractació de Professorat Emèrit ha de renovar-se 
cada quatre anys. 

 

Article 4. Duració, renovació i rescissió del contracte 
1. El nomenament com a professor o professora emèrit és per un període de tres anys, 

que pot ser prorrogat per un període equivalent, a la finalització del qual queda 
extingit el contracte. 

2. La renovació del contracte com a professorat emèrit ha de ser sol·licitada pel 
departament, prèvia petició del professor o professora, al vicerectorat amb 
competències en matèria de professorat durant el període de gener a març del curs 
acadèmic quan finalitza el contracte. 

3. La sol·licitud de renovació ha d’incloure la certificació que ha sigut aprovada pel 
Consell del Departament, informe de la tasca desenvolupada fins al moment i la 
proposta d’activitats docents i de recerca a desenvolupar durant el període de 
renovació. 

4. La sol·licitud de renovació, una vegada dictaminada pel Consell de Direcció, ha de 
ser tramesa a la Comissió de Contractació de Professorat Emèrit, que ha d’emetre 
informe favorable o desfavorable sobre la mateixa. 

5. La Comissió d’Estudis i Professorat, a la vista de la proposta de renovació del 
departament i de l’informe de la Comissió de Contractació de Professorat Emèrit, 
amb l’informe previ de la Mesa Negociadora, ha d’elevar la seua proposta al Consell 
de Govern, que ha de decidir definitivament la renovació de la contractació del 
professorat emèrit. 
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6. Per tal d’afavorir la rotació del professorat emèrit amb vinculació contractual, s’han 
de prioritzar els nous nomenaments respecte a la renovació. 

7. El contracte pot ser rescindit a proposta del Consell de Govern per incompliment de 
les activitats docents i de recerca a desenvolupar proposades en la memòria de la 
sol·licitud de contractació del departament o per qualsevol altra causa legalment 
establerta, després d’escoltar el Consell del Departament i la Comissió d’Estudis i 
Professorat. 

 

Article 5. Dedicació i règim retributiu 
1. El professorat emèrit ha de tindre una dedicació a temps parcial de 6 hores. 

2. La retribució del professorat emèrit és la corresponent al professorat a temps parcial 
de 6 hores d’acord amb allò que estableix el Decret 174/2002, de 15 d’octubre, del 
Govern Valencià, sobre règim i retribucions del personal docent i investigador 
contractat laboral de les universitat públiques valencianes i sobre retribucions 
addicionals del professorat universitari. 

3. Les retribucions del professorat emèrit estan subjectes a les condicions de 
compatibilitat amb la pensió de jubilació que establisca la legislació aplicable. 

 

Article 6. Drets i obligacions 
1. El professorat emèrit ha de tindre accés a les instal·lacions, els serveis i les 

prestacions de la universitat. En el desenvolupament de les seues funcions, el 
professorat emèrit impartirà docència, d’acord amb l’encàrrec del departament al que 
estiga adscrit, amb una dedicació de 9 crèdits, i participarà en les activitats 
d’investigació, d’acord amb la memòria presentada en la proposta de nomenament o 
renovació. Així mateix, el professorat emèrit té dret a percebre les remuneracions 
establertes en l’article 5 d’aquesta normativa. Durant la vigència del seu 
nomenament, el professorat emèrit pot formar part dels òrgans d’avaluació i/o accés 
del PDI a l’UJI. 

2. El professorat emèrit no pot ocupar òrgans de govern unipersonals, ni pot ser elector 
ni elegible en cap procés electoral a òrgans acadèmics de l’UJI o de les seues unitats. 

3. El professorat emèrit pot finalitzar els projectes d’investigació iniciats prèviament al 
seu nomenament, però no en pot iniciar cap de nou com a investigador principal. La 
retribució del professorat emèrit és incompatible amb la percepció d’ingressos 
procedents de projectes d’investigació. 

 

Article 7. Caràcter vitalici de la condició d’emèrit 
1. El professorat emèrit, en finalitzar la seua relació contractual amb la Universitat, 

adquireix la condició de professorat emèrit honorífic amb caràcter vitalici i amb el 
reconeixement protocol·lari associat a aquesta condició. 

2. El professorat emèrit honorífic no té dret a percebre cap retribució de la Universitat. 

3. El nomenament com a professorat emèrit honorífic pot ser revocat a proposta del 
Consell de Govern per causes greus, després d’escoltar el Consell del Departament i 
la Comissió d’Estudis i Professorat 
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DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
Aquesta normativa és d’aplicació a tot el professorat emèrit contractat per l’UJI en el 
moment de la seua entrada en vigor, excepte pel que fa a allò establert al punt 2 de 
l’article 5. 

 

DISPOSICIÓ FINAL 
Aquesta normativa entra en vigor l’endemà de la seua aprovació pel Consell de Govern. 

 

 


