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INTRODUCCIÓ 
L’objectiu del Document de Carrera Docent i Investigadora (DCDI) és establir les línies 
bàsiques per a la definició de la carrera acadèmica a la Universitat Jaume I (UJI), 
assolint un disseny clar de la carrera professional del personal docent i investigador 
(PDI) amb dedicació a temps complet. La carrera acadèmica a l’UJI s’ha de basar en els 
principis d’objectivitat, publicitat, mèrit, capacitat i igualtat d’oportunitats, així com en 
la promoció de la millora continuada i el foment de l’excel·lència, sempre tenint en 
compte les polítiques d’igualtat aprovades per l’UJI. 

El DCDI estableix els principis pels quals s’ha de regir l’UJI per a la dotació, 
contractació i promoció del PDI amb l’objectiu de tenir un creixement planificat, 
racional i sostenible, que sempre s’ha d’ajustar a les disponibilitats pressupostàries. Així 
mateix, es pretenen concretar els requisits que el PDI de l’UJI ha de complir per a poder 
desenvolupar de forma satisfactòria les funcions que li són pròpies. 

Els processos de selecció i promoció del PDI han de garantir el principis d’igualtat, 
mèrit i capacitat per aconseguir que s’incorporen a l’UJI les persones idònies. La 
selecció de professorat ha de fer-se a través d’una oferta pública d’ocupació que 
assegure la transparència i publicitat. La iniciativa per planificar, proposar i perfilar les 
respectives plantilles del PDI correspon als departaments i la decisió final al Consell de 
Govern, una vegada escoltada la Comissió d’Estudis i Professorat i amb l’informe de la 
Mesa Negociadora. Tot i això, atès que els departaments de l’UJI estan configurats 
majoritàriament per diverses àrees de coneixement, han de ser aquestes les unitats de 
referència per fixar la plantilla del PDI. 

Així doncs, els objectius essencials d’aquest document dins del disseny docent i 
investigador de l’UJI són: 

a) Obtenir una plantilla del PDI racional i equilibrada, tractant de conciliar els 
interessos generals amb les aspiracions legítimes de millora professional dels seus 
membres. 

b) Oferir una sèrie de criteris racionals, eficaços i consensuats que permeten donar a 
conèixer a tot el professorat quines són les seues possibilitats reals de promoció. 

c) Promoure la consolidació del professorat en aquells àmbits en els quals encara no 
s’ha produït, amb la incentivació de la seua promoció dins d’un marc coherent. 

d) Impulsar la qualitat docent i investigadora del professorat. 

e) Impulsar el plurilingüisme en el PDI, amb l’augment i millora del coneixement de 
les llengües prioritàries de l’UJI (les dues llengües oficials i l’anglès). 

f) Vetllar per la renovació generacional de la plantilla de professorat. 

g) Garantir uns procediments transparents, públics i estrictes per la dotació de noves 
places de professorat funcionari i contractat, que asseguren la lliure competència 
de persones i idees, com a garanties d’una irrenunciable qualitat en la docència i 
investigació del PDI. 
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Per a la realització de les tasques docents i investigadores, la legislació vigent estableix 
les figures següents que constitueixen l’estructura del PDI universitari: 

a) PDI universitari funcionari que pertany als cossos docents de catedràtics o 
catedràtiques d’Universitat (CU) o professorat titular d’universitat (TU), que tenen 
plena capacitat docent i investigadora. 

b) PDI universitari contractat en règim laboral en qualsevol de les següents 
modalitats: ajudants o ajudantes (AJ), professorat ajudant doctor (AJD), 
professorat contractat doctor (PCD), professorat associat (ASSO) i professorat 
visitant (PVIS). També es pot contractar professorat emèrit (PEME) entre el 
professorat jubilat que ha prestat serveis destacats a la Universitat. 

c) Altre PDI: personal investigador contractat segons les modalitats previstes en la 
Llei 14/2011, d’1 de juny de 2011, de la ciència, la tecnologia i la innovació 
(contracte predoctoral, contracte d’accés al sistema espanyol de ciència, tecnologia 
i innovació i contracte d’investigador o investigadora distingit) i d’acord amb les 
característiques descrites en aquesta llei. Així mateix, personal investigador amb 
càrrec a programes internacionals, estatals, autonòmics o sectorials o per al 
desenvolupament de projectes d’investigació científica, tècnica o artística. 
S’inclouen en aquest grup el personal investigador en formació pre i postdoctoral 
de convocatòries nacionals i autonòmiques o homologats, el personal investigador 
contractat en el Programa d’Investigació propi de l’UJI i en programes com el 
Ramón i Cajal o Juan de la Cierva. 

El professorat que actualment ocupa figures de catedràtic o catedràtica d’escola 
universitària (CEU), titular d’escola universitària (TEU) i col·laborador o 
col·laboradora (PC), o es mantenen o evolucionen a les figures indicades anteriorment. 
En aquest sentit, la transformació de PC doctorat i la integració de TEU en el cos de TU 
es produirà en el moment quan obtinguen l’acreditació corresponent. En el cas de CEU, 
s’han de considerar en igualtat de condicions que els TU per promocionar a CU. L’UJI 
ha d’afavorir, tant com siguen possibles, aquestes transformacions.  

L’UJI promou la carrera professional orientada a les figures del PDI funcionari, amb la 
consideració com a figura bàsica de professorat la de TU. L’accés a la universitat s’ha 
de fer prioritàriament a través de la figura d’AJD, que té plena capacitat docent i 
investigadora.  

 

CAPÍTOL I. DOTACIÓ DE PLACES 

Article 1. Dotació de places de PDI a temps complet per necessitats docents 
1. La dotació de places de PDI a temps complet per necessitats docents s’ha de fer 

d’acord amb els criteris generals següents: 

a) Establir una plantilla del PDI d’acord amb les necessitats docents en titulacions 
oficials. 

b) La dotació de places ha de seguir els mateixos criteris per a tots els 
departaments i àrees de l’UJI. 

c) Aquesta dotació ha de contemplar la realitat actual i futura de l’UJI i està 
supeditada al seu finançament. 



Document de Carrera Docent i Investigadora 
 

Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat  4 de 14 
   
 

2. Per a la dotació de places de PDI a temps complet en una àrea de coneixement per 
necessitats docents, s’ha de procedir de la forma següent: 

2.1. Establir la càrrega docent computable1 a efectes del càlcul de PDI a temps 
complet. 

2.2. En aquest càlcul cal tenir en compte la perspectiva d’evolució de l’UJI per la 
qual cosa es pot considerar la docència de cursos encara no implantats de 
titulacions que ja s’imparteixen i la docència que desapareix com a conseqüència 
de l’extinció d’assignatures, així com la previsió de jubilació de professorat. 

2.3. Amb la càrrega docent computable s’ha de procedir a la dotació de places de 
PDI a temps complet de la forma següent: 

a) S’ha de dividir la càrrega docent computable per vint-i-dos. Aquest quocient 
dóna el nombre màxim de figures a temps complet necessàries per cobrir la 
docència en l’àrea de coneixement. 

b) S’ha de restar al resultat obtingut el nombre actual de PDI a temps complet1 
de l’àrea de coneixement. 

c) Si el resultat anterior és positiu, la part sencera (si la part decimal és igual o 
superior a 0,5 el resultat s’aproxima al nombre sencer immediat superior) 
coincideix amb el nombre de figures a temps complet que es poden dotar en 
l’àrea de coneixement. 

 

Article 2. Tipus de dotació i contractació de places de PDI a temps complet per 
necessitats docents 
1. Quan per aplicació dels criteris establerts en l’article 1 un departament sol·licite la 

dotació d’una nova plaça de PDI a temps complet, aquesta s’ha de dotar amb la 
figura d’AJD. 

2. Excepcionalment, una nova plaça es pot dotar amb la figura d’AJ prèvia sol·licitud 
raonada del departament. 

3. Aquelles àrees amb necessitats docents i deficitàries en professorat dels cossos 
docents universitaris (àrees en nous àmbits docents, disminució de professorat 
funcionari, etc.) es poden dotar amb places de PCD, TU o CU prèvia sol·licitud 
raonada del departament. 

4. Els departaments poden sol·licitar, previ informe raonat, la contractació de PVIS 
entre professorat o personal investigador de reconegut prestigi d’altres universitats o 
centres d’investigació amb la finalitat de desenvolupar labors docents i/o 
investigadores per un període màxim de tres anys. 
 

Article 3. Dotació de places de PDI a temps complet per a la incorporació de 
personal investigador 
1. La dotació de places de PDI a temps complet a l’objecte de la incorporació de 

personal investigador amb una trajectòria i qualitat reconegudes a l’UJI s’emmarca 
en el Pla de Promoció de la Investigació a l’UJI i dins del Programa de suport a la 
formació i incorporació de personal investigador.  

                                                 
1 Definició al glossari.  
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2. Els departaments podran sol·licitar la dotació d’aquestes places. En la sol·licitud s’ha 
d’identificar el perfil docent i investigador i l’àrea de coneixement a què es vol 
adscriure el nou PDI.  

3. Aquest tipus de places es doten amb la figura a la que estiga acreditada la persona 
candidata proposada pel departament. Aquesta persona ha de justificar la valoració 
positiva de l’activitat docent a l’UJI. 

4. El nombre de places que s’han de dotar i el procediment selectiu per a la identificació 
de perfils docents i investigadors i àrees de coneixement es regula en la convocatòria 
de la corresponent acció dintre del Pla de Promoció de la Investigació en l’UJI, que 
s’aprova en Consell de Govern. 

5. El nombre màxim global de places de PDI a temps complet per a la incorporació de 
personal investigador que es pot dotar en un àrea de coneixement és igual al 25% del 
nombre de PDI doctor a temps complet amb contracte indefinit de l’àrea, que s’haja 
contractat per necessitats docents. El valor obtingut s’arrodoneix al nombre sencer 
més pròxim. En qualsevol cas, independentment del resultat del càlcul anterior, cada 
àrea de coneixement es pot dotar com a mínim amb una plaça. 

 

Article 4. Dotació de places de PDI a temps complet per a l’estabilització de 
professorat associat 
1. Els departaments poden sol·licitar la dotació de places de PCD o TU quan tinguen 

professorat associat amb els requisits següents: 

a) Estar en possessió de l’acreditació a la figura de PCD per l’Agència 
Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP) o per l’Agència Nacional 
d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) o a la figura de TU per 
l’ANECA. 

b) Tenir una experiència com a professor/a associat/ada a temps parcial a l’UJI 
d’almenys 10 anys, consecutius o amb interrupció, en contractes de qualsevol 
dedicació docent. 

c) Justificar la valoració positiva de l’activitat docent a l’UJI2. 

d) Pertànyer a un àrea de coneixement amb necessitats permanents i estructurals 
de professorat a temps complet d’acord amb allò establert en l’article 1 
d’aquest document. 

2. El requisit d’antiguitat al qual fa referència el punt anterior s’entén a 30 de setembre 
de l’any en que sol·licita la dotació de la plaça. 

 

Article 5. Contractació de professorat emèrit 

1. L’UJI pot nomenar professorat emèrit a PDI jubilat pertanyent als cossos docents 
universitaris que haja prestat serveis destacats a l’UJI. 

2. El nomenament, contractació i renovació de contracte de professorat emèrit es 
realitza d’acord amb la normativa sobre professorat emèrit que aprove el Consell de 
Govern de l’UJI. 

 
                                                 
2 Definició al glossari. 
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Article 6. Procediment per a l’aprovació de dotació de places 
1. La proposta de dotació de places és dictaminada pel Consell de Direcció considerats 

els informes preceptius. La Comissió d’Estudis i Professorat (CEP), a la vista de la 
sol·licitud, dels informes preceptius i de l’informe previ de la Mesa Negociadora, ha 
d’elevar la seua proposta al Consell de Govern, que ha de decidir definitivament 
aquesta dotació. 

 

Article 7. Modificació de la relació de llocs de treball del PDI 
1. La dotació d’una plaça de PDI a temps complet implica la modificació de la relació 

de llocs de treball (RLT) del PDI en la forma que indiquen els Estatuts de l’UJI. 

2. Les places de PDI a temps complet s’amortitzen quan queden vacants per situacions 
com ara jubilació, defunció o obtenció de plaça en altra institució del professorat que 
les ocupa. L’amortització d’una plaça implica la modificació de la RLT del PDI en la 
forma que indiquen els Estatuts de l’UJI. 

 

CAPÍTOL II. PROMOCIÓ DEL PROFESSORAT 

Article 8. Promoció des de la figura d’AJ 
1. Els departaments poden sol·licitar la dotació d’una plaça de promoció d’AJD si en 

l’àrea a promocionar hi ha AJ que compleix els requisits següents: 

a) Estar en possessió de l’acreditació a la figura d’AJD per l’ANECA o 
l’AVAP. 

b) Haver completat una etapa de formació mínima d’un any com a AJ a l’UJI. 

c) Justificar la valoració positiva de l’activitat docent a l’UJI. 

2. La provisió de la plaça d’AJD per promoció requereix la convocatòria de concurs 
públic i implica l’amortització de la plaça d’AJ que la genera. 

 

Article 9. Promoció des de la figura d’AJD  
1. Els departaments poden sol·licitar la dotació d’una plaça de promoció de PCD si en 

l’àrea a promocionar hi ha professorat AJD que compleix els requisits següents: 

a) Estar en possessió de l’acreditació a la figura de PCD per l’ANECA o 
l’AVAP. 

b) Tenir una antiguitat mínima de dos anys com a AJD o de tres anys, dos com 
AJ i un com a AJD a l’UJI. Alternativament, tenir una antiguitat mínima d’un 
any com a AJD i haver impartit prèviament al menys 18 crèdits de docència a 
l’UJI. 

c) Justificar la valoració positiva de l’activitat docent a l’UJI. 

2. Els departaments poden sol·licitar la dotació d’una plaça de promoció de TU si en 
l’àrea on s’ha de promocionar hi ha professorat AJD que compleix els requisits 
següents: 

a) Estar en possessió de l’acreditació a la figura de TU per l’ANECA. 
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b) Tenir una antiguitat mínima de dos anys com a AJD o de tres anys, dos com 
AJ i un com a AJD a l’UJI. Alternativament, tenir una antiguitat mínima d’un 
any com a AJD i haver impartit prèviament al menys 18 crèdits de docència a 
l’UJI. 

c) Justificar la valoració positiva de l’activitat docent a l’UJI. 

3. La sol·licitud de dotació d’una plaça de promoció de PCD o TU implica 
l’amortització de la plaça d’AJD que la genera. 

4. L’amortització es produeix en el moment quan té lloc la presa de possessió de la 
nova plaça de PCD o TU. 

 

Article 10. Promoció des de la figura de PC 
1. Segons la disposició addicional tercera de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per 

la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats 
(LOMLOU), el PC amb caràcter indefinit i amb el títol de doctor o doctora i 
l’avaluació positiva de l’ANECA o l’AVAP per a la figura de PCD, pot accedir 
directament a la categoria de PCD en la seua pròpia plaça. 

2. Una vegada complits els requisits acadèmics i laborals es porta a terme el seu 
nomenament com a PCD per part del Rectorat i s’ha de publicar en el DOCV per a 
realitzar la modificació contractual corresponent a la nova categoria. En aquest 
moment és quan té efectes econòmics i administratius la modificació. 

3. Quant a la corresponent modificació de la RLT del PDI, es produeix automàticament 
una vegada se signa la modificació del contracte a la categoria de PCD atès que 
l’accés es produeix en la mateixa plaça que ocupa com a PC. La informació al 
Consell de Govern es produeix juntament amb la resta de promocions. 

 

Article 11. Promoció des de la figura de PCD 
1. Els departaments poden sol·licitar la dotació d’una plaça de promoció de TU si en 

l’àrea a promocionar hi ha professorat contractat doctor que compleix els requisits 
següents: 

a) Estar en possessió de l’acreditació a la figura de TU per l’ANECA. 

b) Justificar la valoració positiva de l’activitat docent a l’UJI. 

2. La dotació d’una plaça de promoció de TU implica l’amortització de la plaça de PCD 
que la genera. 

3. L’amortització ha de tenir lloc en el moment quan es produeix la presa de possessió 
de la nova plaça de TU, tret que hi haja a l’àrea de coneixement necessitats 
permanents i estructurals de professorat d’acord amb allò establert en l’article 1 
d’aquest document. 
 

Article 12. Promoció des de la figura de TEU 
1. Segons la disposició addicional segona de la LOMLOU, el TEU amb el títol de 

doctor o doctora i acreditat per al cos de TU per l’ANECA pot accedir directament a 
aquest cos en la seua pròpia plaça. 
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2. Una vegada complits els requisits acadèmics s’ha de portar a terme el seu 
nomenament en el cos de TU per part del Rectorat i posteriorment s’ha de publicar 
en el BOE per a formalitzar la presa de possessió. És en aquest moment quan té 
efectes econòmics i administratius l’accés al nou cos. 

3. Quant a la corresponent modificació de la RLT del PDI, s’ha de produir 
automàticament una vegada prenga possessió com a TU atès que l’accés es produeix 
en la mateixa plaça que ocupava com a TEU. La informació al Consell de Govern es 
produeix juntament amb la resta de promocions. 
 

Article 13. Promoció des de la figura de CEU 
1. Segons la disposició addicional primera de la LOMLOU, amb la sol·licitud prèvia 

dirigida al Rectorat de la Universitat, els funcionaris i funcionàries amb el títol de 
doctor o doctora del cos de CEU poden integrar-se en el cos de TU en les mateixes 
places que ocupen, mantenint tots els seus drets i computant com a data d’ingrés en 
el cos de TU aquella que tenien en el cos d’origen.  

2. Una vegada complits els requisits acadèmics es porta a terme el nomenament en el 
cos de TU per part del Rectorat i posteriorment es publica en el BOE per a 
formalitzar la presa de possessió. En aquest moment és quan té efectes econòmics i 
administratius l’accés al nou cos. 

3. Quant a la corresponent modificació de la RLT del PDI, es produeix automàticament 
una vegada es pren possessió com a TU atès que l’accés es produeix en la mateixa 
plaça que ocupava com a CEU. La informació al Consell de Govern es produeix 
juntament amb la resta de promocions. 
 

Article 14. Promoció a la figura de CU 
1. Els departaments poden sol·licitar la dotació d’una plaça de promoció a CU si en 

l’àrea que s’ha de promocionar hi ha alguna persona, amb dedicació a temps complet 
i que no es trobe en comissió de serveis, que compleix els requisits següents: 

a) Estar en possessió de l’acreditació a la figura de CU per l’ANECA. 

b) Justificar la valoració positiva de l’activitat docent a l’UJI. 

2. La dotació de places de CU es fa d’acord amb els criteris següents: 

a) S’estableix com a principi que qualsevol àrea de coneixement es puga dotar 
almenys amb una càtedra d’universitat. 

b) La dotació eventual de les successives càtedres dins d’una mateixa àrea de 
coneixement només es pot sol·licitar quan, en restar al nombre de PDI a 
temps complet amb contracte indefinit no CU3 de l’àrea el triple del nombre 
de CU d’aquesta àrea, el nombre resultant siga igual o major que la unitat. 

Aquesta norma pot expressar-se mitjançant la fórmula següent: 

{(nombre PDI a TC indefinits no CU)) – (3 × nombre CU)} ≥ 1 

A l’efecte del càlcul de la fórmula anterior, el PDI funcionari amb dedicació a 
temps parcial és computat com a professorat a temps complet. 

                                                 
3 Definició al glossari. 
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3. La promoció de TU de l’UJI a CU comporta necessàriament l’amortització de la 
plaça que s’ocupava. 

4. Convocada una plaça de promoció a CU d’un departament a petició d’aquest, si no 
resulta coberta per un o una dels seus membres, el departament queda privat del seu 
dret a sol·licitar noves promocions a CU l’any següent a la provisió de la plaça, 
l’àrea a la qual pertanyia la plaça serà igualment privada d’aquest dret durant els dos 
anys següents a la provisió i el professor o la professora durant els tres anys següents 
a la provisió.  
 

Article 15. Promoció per excel·lència a la figura de CU 
1. Excepcionalment, els departaments poden sol·licitar la dotació de places de 

promoció per excel·lència a CU en aquelles àrees de coneixement en les quals hi haja 
professorat que compleix a més dels requisits indicats en el punt 1 de l’article 14, els 
indicats en qualsevol de les dues vies següents: 

Via A 

a) Tenir almenys 5 trams de labor docent universitària (quinquennis), dels quals 
un mínim de 3 reconeguts per l’UJI. 

b) Tenir almenys 4 trams d’investigació (sexennis) reconeguts per la CNEAI. 

c) Tenir en els últims cinc cursos acadèmics una qualificació mitjana superior a 
3,75 punts en les enquestes de valoració de l’alumnat o obtenir una categoria 
d’exercici docent mínima de notable en l’aplicació del model Docentia-UJI. 

d) Disposar d’un informe raonat favorable del departament. 

Via B  

a) Tenir almenys 3 trams de labor docent universitària (quinquennis), dels quals 
un mínim d’1 reconeguts per l’UJI. 

b) Tenir almenys 3 trams d’investigació (sexennis) reconeguts per la CNEAI. 

c) Tenir en els últims cinc cursos acadèmics una qualificació mitjana superior a 
3,75 punts en les enquestes de valoració de l’alumnat o obtenir una categoria 
d’exercici docent mínima de notable en l’aplicació del model Docentia-UJI. 

d) Haver dirigit un mínim de 4 tesis doctorals equivalents4 com a professorat de 
l’UJI. 

e) Haver liderat com a investigador/ora responsable un mínim de 3 projectes 
d’investigació de convocatòries competitives autonòmiques, nacionals o 
europees. 

f) Disposar d’un informe raonat favorable del departament. 

2. La promoció de TU de l’UJI a CU comporta necessàriament l’amortització de la 
plaça que s’ocupava. 

3. Cap departament pot realitzar més d’una sol·licitud anual de places de promoció per 
excel·lència. Si no es cobrira per un dels seus membres, el departament serà privat 
del seu dret a sol·licitar noves promocions per excel·lència els dos anys següents a la 
provisió de la plaça. L’àrea a la qual pertany la plaça serà igualment privada d’aquest 

                                                 
4 Definició al glossari. 
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dret durant els quatre anys següents a la provisió i el professor o la professora durant 
els sis anys següents a la provisió. 
 

Article 16. Promoció de les places de professorat en comissió de serveis 
1. La permanència durant un any com a professorat funcionari en comissió de serveis a 

l’UJI permet sol·licitar al departament un concurs d’accés al cos a què pertany la 
persona sol·licitant o, si escau, un concurs d’accés a un cos d’escala superior sempre 
que dispose de la corresponent acreditació i complisca allò que estableix l’article 14, 
apartats 1b i 2b. 
 

Article 17. Procediment per a l’aprovació de places de promoció 
1. La sol·licitud de dotació de places de promoció ha de ser aprovada pel Consell de 

Departament amb el vist i plau del professorat que compleix els requisits que 
justifiquen la nova plaça. 

2. L’aprovació de la proposta de places de promoció serà dictaminada pel Consell de 
Direcció considerats els informes preceptius. La Comissió d’Estudis i Professorat 
(CEP), a la vista de la sol·licitud, dels informes preceptius i de l’informe previ de la 
Mesa Negociadora, ha d’elevar la seua proposta al Consell de Govern, que ha de 
decidir definitivament aquesta dotació. 

 

CAPÍTOL III. CONTRACTACIÓ DEL PROFESSORAT 
 
Article 18. Provisió de places de funcionariat docent universitari i professorat 
contractat doctor 

1. La provisió de places de funcionariat docent universitari i professorat contractat 
doctor s’ha de realitzar d’acord amb la Normativa per al desenvolupament dels 
concursos d’accés a cossos de funcionariat docent universitari i dels concursos de 
selecció de professorat col·laborador i contractat doctor de la Universitat Jaume I, 
aprovada en Consell de Govern. 

 
Article 19. Procés de selecció d’AJ i professorat AJD 

1. La selecció de personal per a les places d’AJ i professorat AJD s’ha de realitzar 
d’acord amb la Normativa dels concursos de selecció de professorat ajudant doctor, 
ajudant i professorat associat de la Universitat Jaume I de Castelló, aprovada en 
Consell de Govern. 

 
Article 20. Convocatòria de dotació de places 
1. Durant el segon trimestre de cada any, el Consell de Govern ha d’aprovar la dotació 

de places a temps complet necessàries per a cobrir les necessitats docents del curs 
acadèmic següent, segons l’oferta acadèmica també aprovada prèviament pel Consell 
de Govern. En la proposta de dotació de places s’han de tenir en compte les 
necessitats exposades pels departaments. 
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Article 21. Convocatòria de places per promoció 
1. Per a la sol·licitud de dotació de places de promoció ordinàries s’estableixen dues 

convocatòries anuals: 

a) Primera convocatòria: termini de presentació de sol·licituds des de l’1 al 31 
de març. 

b) Segona convocatòria: termini de presentació de sol·licituds des de l’1 al 31 
d’octubre. 

Poden sol·licitar la dotació d’aquestes places els departaments amb professorat que 
complisca els requisits establerts en aquest DCDI a la data final de la convocatòria. 

2. La sol·licitud de dotació de places de promoció a AJD i PCD/TU pot realitzar-se de 
manera extraordinària durant tot l’any en aquells casos en els quals el contracte d’AJ 
o AJD finalitze sense ajustar-se al període de les convocatòries ordinàries. 

3. Per a la sol·licitud de dotació de places de promoció per excel·lència a CU 
s’estableix una convocatòria anual, el termini de presentació de la qual és de l’1 al 31 
d’octubre. 

Poden sol·licitar la dotació d’aquestes places els departaments amb professorat que 
complisca els requisits establerts en aquest DCDI a la data final de la convocatòria. 

4. El Consell de Govern ha d’establir anualment el nombre de places de promoció per 
excel·lència a CU atenent a les peticions formulades pels departaments i a la 
disponibilitat pressupostària de l’UJI. Aquestes promocions en cap moment afectaran 
la dotació de places de promoció corresponents a l’estructura de plantilla ordinària 
dels cossos docents universitaris. Així mateix, el Consell de Govern ha d’establir el 
procediment i els criteris que permeten determinar quines sol·licituds presentades 
pels distints departaments són objecte de promoció per a l’excel·lència en cada curs 
acadèmic. 

 
Article 22. Incorporació de professorat en comissió de serveis 
1. La incorporació de professorat en comissió de serveis a l’UJI ha de ser aprovada pel 

Consell de Govern, prèvia sol·licitud de la persona interessada i informes del 
departament i de la Comissió d’Estudis i Professorat. El mateix procediment s’ha de 
seguir quan una altra universitat sol·licite la comissió de serveis de professorat de 
l’UJI. 

2. Per a la incorporació de professorat en comissió de serveis cal que l’àrea de 
coneixement a la qual s’incorpore puga dotar-se d’una plaça de PDI a temps complet 
segons els criteris de l’article 1. 

 

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA 
En les àrees de coneixement amb un nombre reduït de professorat (inferior a 3 PDI a 
temps complet) amb una edat superior als 60 anys i amb necessitats docents que 
justifiquen almenys una figura de professorat a temps complet, es podrà contemplar la 
possibilitat de dur a terme polítiques actives de renovació del professorat mitjançant la 
dotació de places a temps complet sense complir allò establert en l’article 1. 
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA 
Les persones candidates, que hagen sigut seleccionades en les places convocades de 
professorat contractat i en els concursos d'accés als cossos docents universitaris, hauran 
d'obtindre el nivell lingüístic en valencià i en anglès recollit en la Estratègia de 
Convivència i Promoció Lingüística, en un termini de 5 anys des del seu nomenament. 
Aquest requeriment serà necessari per tal d’optar a les reduccions previstes al Programa 
de Suport a les Activitats d’Investigació i d’Innovació i Transferència, i altres accions 
que es puguen recollir a la Estratègia de Convivència i Promoció Lingüística. 

 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIA PRIMERA 
Pel que fa la Disposició addicional segona, fins l’aprovació de la Estratègia de 
Convivència i Promoció Lingüística, els nivells lingüístics establerts per a cada persona 
seleccionada en una plaça seran els següents: en el cas d’ajudant doctor o professorat 
contractat doctor, C1 en valencià o B2 en anglès; en el cas de Titular d’Universitat, C1 
en valencià i B2 en anglès.  

DISPOSICIONS TRANSITÒRIA SEGONA 
A les places que es convoquen com a conseqüència de l’anul·lació de la resolució de 24 
de maig de 2012 de la Universitat Jaume I, per la qual es van convocar concursos de 
accés a places dels cossos docents, se’ls aplicarà la normativa vigent en el moment 
d’aprovació d’aquestes places per la CEP del 23 de maig de 2012. 
 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIA TERCERA 
Els departaments, amb l’ànim d’afavorir el relleu generacional i facilitar la retenció de 
talent, evitant que es destrueixen algunes de les fortaleses ja assolides fruit del prolongat 
esforç humà i econòmic de la institució i la previsió de jubilació de professorat, podran 
sol·licitar la dotació de places d’AJD, en àrees que disposen de personal investigador 
contractat amb càrrec a les convocatòries dels programes postdoctorals de la Universitat 
Jaume I, una vegada finalitze el contracte d’investigació, quan es donen els requisits 
següents: 

• La persona investigadora està acreditada a PCD o TU i té una 
experiència com a investigador/a a l’UJI d’almenys 8 anys, consecutius o 
amb interrupció, en contractes d’investigació en convocatòries competitives. 

• L’àrea de coneixement presentarà necessitats docents estructurals 
previsibles dins de cinc cursos acadèmics a contar des del curs en què es 
sol·licita la plaça. Aquestes necessitats es determinaran amb els criteris 
establerts a l’article 1, sense considerar en el càlcul al professorat amb 67 
anys o més a data 1 de setembre del cinquè curs posterior a la sol·licitud. La 
sol·licitud es vincularà necessàriament a l’àrea de coneixement amb 
necessitats docents estructurals.  

 
 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIA QUARTA 
No s’aplicaran els articles 14.2, 15, 21.3 i 21.4 d’aquest document mentre hi haja 
persones al llistat prioritzat per a la convocatòria de places de professorat per torn lliure, 
segons els criteris per a la regulació de les convocatòries de places de professorat 
contractat doctor i de professorat pertanyent als cossos docents universitaris de la 
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Universitat Jaume I, aprovats al consell de govern de 17/03/2016 i modificats al consell 
de govern de 27/02/2019. 

 

DISPOSICIÓ FINAL 
Aquest document entra en vigor l’endemà de la seua aprovació pel Consell de Govern. 
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GLOSSARI 
Càrrega docent computable a efectes del càlcul de PDI a temps complet 
Inclou tots els crèdits que s’han d’impartir a excepció dels següents: crèdits impartits 
sense cost addicional de contractació; crèdits de tutorització en assignatures en procés 
d’extinció; crèdits impartits en assignatures implantades en virtut de convenis, cursos 
d’adaptació a graus i accions de millora per a incrementar la càrrega docent d’àrees amb 
excés de capacitat docent; crèdits impartits en títols propis i crèdits impartits en el 
context del Programa de Reconeixement de l’Activitat Docent (PRAD). Els crèdits 
finançables en màsters oficials s’aniran considerant progressivament segons els criteris 
aprovats en Consell de Govern per a cada curs acadèmic. 

Així mateix, també inclou les reduccions de la capacitat docent dels programes 
d’excel·lència en activitats d’investigació i d’innovació i transferència i de direcció de 
tesis doctorals al llarg de tota la vida professional. 
 
Nombre actual de PDI a temps complet (als efectes d’allò establert a l’article 1, 
apartat 2.3.b) 
És igual a la suma del professorat de les categories CU, TU, CEU, TEU, PCD, PC, AJ, 
AJD (tipus I i II), ASSO TC, PVIS i PEME. 
 
Nombre de PDI a temps complet amb contracte indefinit no CU (als efectes d’allò 
establert a l’article 14, apartat 2.b) 
És igual a la suma del professorat de les categories TU, CEU, TEU, PCD i PC. 
 
Tesi doctoral equivalent (als efectes d’allò establert a l’article 5, apartat 1.B.d) 
Les tesis doctorals amb un director o directora o dos codirectors o codirectores 
computen per una tesi equivalent, mentre que les tesis amb més de dos codirectors o 
codirectores computen de forma inversa proporcional al nombre de codirectors o 
codirectores (1/nombre de codirectors o codirectores). 
 
Valoració positiva de l’activitat docent 
S’entén que la valoració de l’activitat docent del professorat és positiva quan la 
puntuació mitjana de la valoració de l’activitat docent del professorat corresponent als 
últims cinc cursos acadèmics (o al nombre total de cursos acadèmics amb docència si és 
inferior a cinc) és, com a mínim, d’apte/acceptable (Normativa d’Avaluació de 
l’Activitat Docent del Professorat de la Universitat Jaume I). 

 

 


