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CRITERIS PER A LA REGULACIÓ DE LES CONVOCATÒRIES DE 
PLACES DE PROFESSORAT CONTRACTAT DOCTOR I DE 

PROFESSORAT PERTANYENT ALS COSSOS DOCENTS 
UNIVERSITARIS A LA UNIVERSITAT JAUME I 

Introducció 

La carrera acadèmica del professorat a la Universitat Jaume I (UJI) està definida al 
Document de Carrera Docent i Investigadora (DCDI), aprovat en el Consell de Govern nº 
21 de 30 de març de 2012. El DCDI estableix els principis per a la dotació de places de 
professorat per promoció, que sempre s’han d’ajustar a les disponibilitats pressupostàries. 

Les convocatòries de places de professorat, tant de funcionaris dels cossos docents 
universitaris com de professorat contractat doctor, estan restringides al límit establert per 
la taxa de reposició d’efectius que cada any estableix la Llei de Pressupostos Generals de 
l’Estat (LPGE).  

El Consell de Govern de l’UJI ha estat aprovant des de novembre de 2012 les sol·licituds 
dels departaments per a la dotació de places per promoció del seu professorat i les dels 
grups d’investigació per a la dotació de places per a la incorporació de personal 
investigador, d’acord amb el DCDI. Però, les restriccions esmentades anteriorment han 
impossibilitat les corresponents convocatòries de places, per la qual cosa s’ha estat 
generant una bossa de professorat que ha vist afectat el seu legítim dret a promocionar ja 
reconegut per la pròpia UJI. 

Així doncs, és evident la necessitat d’establir, de manera transitòria, regles ordenadores 
de la dotació de places per promoció mentre ens trobem en l’esmentat context legislatiu 
restrictiu i/o en una situació econòmica pressupostària que puga condicionar de forma 
determinant les actuacions en matèria de promoció. 

El present document estableix uns criteris generals que ordenen i regulen la provisió de 
les places de professorat de cara a les convocatòries de professorat, be mitjançant el torn 
lliure subjecte a la taxa de reposició o el torn de promoció interna de Catedràtic 
d’Universitat.  

Llistats de professorat 

A partir de la relació de places a dotar aprovades en Consell de Govern s’elaboraran 
quatre llistats:  

• Llistat A: inclourà al professorat Titular d’Universitat (TU) amb dret reconegut a 
promocionar a la figura de Catedràtic d’Universitat (CU) 

• Llistat B: inclourà al professorat contractat laboral amb dret reconegut a 
promocionar a la figura TU, comprenent també al PDI amb dret reconegut a 
promocionar a TU com a conseqüència del programa d’incorporació de personal 
investigador del Pla de Promoció d’Investigació de l’UJI (investigadors Ramon y 
Cajal i PICD). 
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• Llistat C: inclourà al professorat amb dret reconegut a promocionar a la categoria 
de professorat contractat doctor (PCD). 

• Llistat D: inclourà al personal que no pertany al cos de professorat titular 
d’universitat, amb dret reconegut a promocionar a la figura de Catedràtic 
d’Universitat (CU) (article 60.1 de la Llei Orgànica 6/2001 i article 13 del reial 
decret 415/2015). 

En cadascun dels llistats, el professorat s’ordenarà per antiguitat atenent als següents 
criteris, per ordre de prelació: 

1. Data de la reunió del Consell de Govern en la que es va aprovar la dotació de la 
plaça de promoció o en la que es va aprovar l’estabilització del personal 
investigador.  

2. Data d’acreditació del professorat a la categoria a la que vol promocionar. 

3. Data d’incorporació a l’UJI com a PDI, admetent les figures d’investigador en 
formació (becaris predoctorals FPI, FPU, Conselleria, UJI) o investigador post-
doctoral. 

4. Data d’obtenció del títol de doctor. 

Aquests llistats s’actualitzaran cada vegada que es reconega en Consell de Govern el dret 
a promocionar de nou professorat i es podran consultar en la pàgina web del Servei de 
Recursos Humans (prèvia autentificació). Després de cada actualització, s’obrirà un 
termini de deu dies des de la seua publicació per a presentar al·legacions en cas de 
disconformitat amb les dades publicades. Finalitzat el termini, els llistats tindrà caràcter 
de definitiu fins a la propera actualització. 

Criteris 

L’oferta pública d’ocupació de PDI de l’UJI (nombre i tipus de places) haurà de ser 
aprovada pel Consell de Govern. El nombre de places a dotar i proveir vindrà limitat, en 
primer lloc, per la legislació vigent i, en segon lloc, per les disponibilitats pressupostàries. 

Pel que fa al tipus de places, caldrà atendre tant l’estabilització del professorat com el seu 
dret a la promoció, tenint en compte els següent aspectes: 

a) La taxa de reposició d’efectius es genera per la disminució del nombre de 
professorat funcionari dels cossos docents de l’any anterior. 

b) La LPGE estableix que part d’aquesta taxa de reposició pot ser utilitzada per a la 
convocatòria de places de PCD. 

c) La LPGE estableix que al menys el 15% de les places de taxa de reposició s’han 
de destinar a la contractació com a personal laboral fixe d’investigadors que han 
finalitzat el programa Ramon i Cajal i han obtingut el certificat I3. 

d) El professorat que ha esgotat el seu contracte d’AJD i ha passat a la figura de PCD 
interí (PCDi) és el que es troba en una situació més precària. 
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e) La convocatòria de places a TU permet convocar places de CU per promoció 
interna que no consumeixen taxa de reposició. 

Amb tot, es proposen els següents criteris generals:  

1. S’elaborarà durant el primer trimestre de cada any un llistat prioritzat per a la 
convocatòria de places de professorat per torn lliure, que inclourà al professorat 
dels llistats B, C i D, ordenats atenent als mateixos criteris anteriors i considerant 
la data d’aprovació en Consell de Govern de la promoció més antiga en cada cas. 

2. Del nombre màxim possible de places a convocar com a resultat de l’aplicació de 
la taxa de reposició, es descomptarà el número de places corresponents a 
l’estabilització d’investigadors Ramon i Cajal. 

3. La resta de places es convocaran atenent a l’ordre de prelació establert en 
l’esmentat llistat per a la convocatòria de places de professorat per torn lliure. En 
tot cas, sempre haurà de convocar-se al menys una plaça de TU. 

4. Si alguna de les places a convocar es justifica per l’acreditació a PCD de 
professorat que també està al llistat B, és a dir, té reconegut el dret a promocionar 
a TU pel Consell de Govern prèvia sol·licitud del departament, la convocatòria es 
farà a TU. Només en el cas que en la mateixa àrea de coneixement hi haja PCD 
amb dret reconegut a promocionar a TU amb data anterior, es mantindrà la 
convocatòria a PCD, si el departament així ho sol·licita. 

5. Addicionalment, es convocarà, mitjançant concurs d’accés per promoció interna, 
un nombre de places de CU igual al nombre de places d’accés als cossos docents 
convocades per torn lliure, d’acord amb allò establert en la Disposició Final 
Segona del RDL 10/2015. Les places es prioritzaran segons l’ordre establert en el 
llistat A. 

6. Una vegada anul·lada la resolució de 24 de maig de 2012, de la Universitat Jaume 
I, per la qual es va convocar concursos de accés a places dels cossos docents 
universitaris, el professorat que va promocionar en virtut d’aquesta convocatòria, 
s’incorporarà als llistats A i B d’acord amb els criteris establerts en aquest 
document. 

7. El professorat que en aplicació d’aquests criteris puga accedir a la promoció, 
podrà renunciar a aquest dret mantenint l’ordre en la llista per a futures 
convocatòries. 

Finalment, cal remarcar el caràcter transitori d’aquest document que haurà de ser revisat 
cas que tinguen lloc canvis legislatius que afecten al procés de convocatòria de places de 
professorat universitari. 


