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REGLAMENT REGULADOR DEL PROCEDIMENT PER AL CANVI 
D’ÀREA DE CONEIXEMENT DEL PERSONAL DOCENT I 

INVESTIGADOR DE LA UNIVERSITAT JAUME I 

 

Preàmbul 

El Reial decret 774/2002, de 26 de juliol, establia en la disposició addicional segona la 
possibilitat que el professorat universitari funcionari poguera sol·licitar la modificació 
de la denominació de la plaça obtinguda per una altra de les corresponents al catàleg 
d’àrees de coneixement en vigor en el moment de la sol·licitud. 

Després de ser derogada aquesta norma pel Reial decret 1312/2007, el Consell 
d’Universitats, òrgan competent per a resoldre aquestes sol·licituds —amb els informes 
previs del Consell de Govern de la Universitat i de l’Agència Nacional de la Qualitat i 
Acreditació (ANECA)— ha manifestat, mitjançant resolució de la Comissió Acadèmica 
del Consell de Coordinació Universitària, que la normativa vigent no li atorga 
competències i que han de ser les universitats les que resolguen d’acord amb els seus 
propis procediments. 

Encara que des de l’entrada en vigor del RD 1312/2007 el professorat s’acredita per una 
de les cinc grans branques de coneixement, l’adscripció del professorat als departaments 
es realitza per àrees de coneixement. A més a més, d’acord amb l’article 71 de la Llei 
orgànica 6/2001, d’universitats: «les denominacions de les places de la relació de llocs 
de treball de funcionaris de cossos docents universitaris, correspon a la de les àrees de 
coneixement existents». Aquesta correspondència també s’observa respecte del 
professorat contractat. 

En conseqüència, és necessari establir un procediment de canvi d’àrea de coneixement, 
que requerirà l’informe d’una agència pública d’avaluació amb caràcter previ a la 
decisió de la Universitat. Si anteriorment aquest informe era emès per l’ANECA, 
s’encomana ara a l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP) la 
competència per a emetre informes sobre l’adequació del perfil curricular del 
professorat a l’àrea de coneixement sol·licitada. 

La Universitat Jaume I disposa d’un procediment sobre canvi d’àrea de coneixement del 
professorat contractat, aprovat en el Consell de Govern del 15/12/2009, que estableix la 
possibilitat de requerir un informe extern, encara que no de manera obligatòria. 

Amb aquest nou reglament s’estableix el procediment que el personal docent i 
investigador de la Universitat Jaume I, tant funcionari com contractat, ha de seguir per 
al canvi d’àrea de coneixement. 
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Capítol I. Disposicions generals 

Article 1. Objecte  
L’objecte d’aquest reglament és establir el procediment perquè el professorat de la 
Universitat Jaume I puga sol·licitar el canvi d’àrea de coneixement. 

Article 2. Àmbit d’aplicació 
Aquest reglament és d’aplicació a les sol·licituds de canvi d’àrea de coneixement 
realitzades pel professorat en servei actiu a la Universitat Jaume I i que, en el moment 
de la sol·licitud, complisquen els requisits establits en aquesta norma. 

Article 3. Requisits  
1. És requisit per a sol·licitar el canvi d’àrea de coneixement haver prestat un nombre 
mínim de cursos acadèmics de serveis efectius en l’àrea de coneixement des de la qual 
es demana el canvi: tres cursos en el cas de professorat funcionari i un curs en el cas de 
professorat contractat. 

2. En el cas de professorat funcionari i contractat a temps complet és indispensable que 
en l’àrea de destinació hi haja almenys una plaça de professorat a temps complet vacant 
per a cobrir, segons els criteris establerts en el Document de carrera docent i 
investigadora. 

3. En el supòsit de sol·licitud de professorat funcionari en cap cas pot quedar sense 
professorat amb vinculació permanent l’àrea d’origen, si hi existeixen necessitats 
docents. 

4. En el supòsit de professorat contractat a temps complet en cap cas pot quedar sense 
professorat a temps complet l’àrea d’origen, si hi existeixen necessitats docents. 

 

Capítol II. Procediment i efectes 

Article 4. Procediment 
1. El professorat interessat ha de dirigir la sol·licitud motivada de canvi d’àrea, 
juntament amb el seu curriculum vitae, al vicerectorat amb competències de professorat. 

2. S’han de demanar els informes següents amb caràcter preceptiu: 

a) Informe raonat del departament o departaments implicats, prèvia consulta a les 
àrees de coneixement afectades. Els consells de departament s’han de 
pronunciar sobre la trajectòria acadèmica de la persona interessada i la 
coherència científica de la seua sol·licitud, així com sobre la repercussió que 
tindrà el canvi d’àrea en els recursos docents i investigadors de les àrees 
implicades. 

b) Per a aquelles sol·licituds de canvi d’àrea de coneixement que tinguen places 
vinculades a institucions sanitàries concertades és requisit addicional l’informe 
favorable del Servei Valencià de Salut. 
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3. La Comissió d’Estudis i Professorat (CEP), a la vista de la sol·licitud, dels informes 
abans esmentats i de l’informe de la Mesa Negociadora, s’ha de pronunciar sobre la 
conveniència del canvi i la raonabilitat i oportunitat d’aquest des del punt de vista 
acadèmic en relació amb la qualitat de la docència, tenint especialment en consideració 
les necessitats docents i investigadores de les àrees afectades i la situació de la seua 
plantilla. 

4. En el supòsit del professorat funcionari, en el cas que l’informe de la CEP siga 
favorable, la sol·licitud i la documentació adjunta s’han de trametre a l’AVAP perquè 
emeta un informe sobre l’adequació del perfil curricular del professor o professora a 
l’àrea de coneixement sol·licitada. Aquest informe, amb caràcter preceptiu i no 
vinculant, completarà l’expedient, que s’elevarà al Consell de Govern per a la seua 
resolució. 

5. En el supòsit de professorat contractat el Consell de Govern, a la vista dels informes 
emesos, acordarà aprovar el canvi d’àrea o, si escau, remetre la sol·licitud i la 
documentació adjunta a l’AVAP perquè emeta un informe sobre l’adequació del perfil 
curricular del professor o professora a l’àrea de coneixement sol·licitada. Aquest 
informe, amb caràcter preceptiu i no vinculant, completarà l’expedient, que s’elevarà al 
Consell de Govern per a la seua resolució. 

6. L’acord motivat del Consell de Govern, òrgan competent per a autoritzar el canvi 
d’àrea, posa fi al procediment. Aquest acord s’ha de notificar a la persona interessada i a 
la direcció dels departaments implicats, així com al Registre Central de Personal, si 
escau. 

 

Article 5. Efectes 
1. El canvi d’àrea de coneixement aprovat implica automàticament l’adscripció del 
professorat al departament a què pertany l’àrea de destinació. 

2. L’autorització de canvi d’àrea tindrà efecte a l’inici del curs acadèmic següent al de la 
data de l’acord del Consell de Govern. 

3. Autoritzat el canvi d’àrea de coneixement no es pot tornar a sol·licitar un nou canvi 
fins que hagen transcorregut cinc cursos acadèmics, en el cas de professorat funcionari, 
i dos cursos acadèmics, en el cas de professorat contractat. 

 

Disposicions 

Disposició derogatòria única 
Queda derogat l’acord del Consell de Govern de 15 de desembre de 2009 pel qual 
s’aprova el Procediment sobre canvi d’àrea de coneixement del professorat contractat. 

Disposició final única 
Aquest Reglament entrarà en vigor l’endemà de la publicació en la seu electrònica.  


