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Criteris per a la dotació de places dels cossos docents universitaris d’acord 

amb la taxa de reposició per a l’any 2016 

            La Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016, 

en l’article 20. Un.1 estableix que durant l’exercici 2016 únicament es podrà incorporar nou 

personal amb subjecció a determinats límits i requisits que s’estableixen en el mateix article. 

Aquests límits s’apliquen a les entitats que integren el sector públic delimitat en l’article 19 de 

la mateixa llei, en el qual s’inclouen les universitats públiques. No obstant això, en l’apartat 

Un.2 d’aquest mateix article 20 s’indica que la taxa de reposició podrà ser del 100% en 

determinats sectors i administracions. En particular, s’indica que aquesta excepció serà 

aplicada “a les places dels cossos de catedràtics d’universitat i de professors titulars 

d’universitat [...] de les universitats, sempre que per part de les administracions públiques de 

les quals depenguen s’autoritzen les corresponents convocatòries, amb l’acreditació prèvia 

que l’oferta d’ocupació pública de les places esmentades no afecte el compliment dels 

objectius d’estabilitat pressupostària establits per a la corresponent universitat ni dels altres 

límits fixats en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 

sostenibilitat financera. Dins del límit de la taxa de reposició corresponent als cossos de 

catedràtics d’universitat i de professors titulars d’universitat previst en el paràgraf anterior, 

cada universitat estarà obligada a destinar, com a mínim, un 15% del total de places que 

oferisca a la contractació com a personal laboral fix de personal investigador doctor que 

haja acabat el Programa Ramón y Cajal i haja obtingut el certificat I3. De les restants places 

que oferisca, cada universitat podrà destinar una part d’aquestes per a l’ingrés com a 

professor contractat doctor en els termes previstos en l’article 52 de l’esmentada Llei 

orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats”. 

 

            D’altra banda, la modificació de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 

d’universitats que conté el Reial decret llei 10/2015, d’11 de setembre, estableix que les 

universitats podran, addicionalment, convocar places (anomenades de promoció interna per 

les condicions que han de complir els qui desitgen participar en aquests concursos) per a 

l’accés al cos de catedràtics d’universitat en un nombre no superior al nombre màxim de 

places que siguen objecte d’oferta d’ocupació pública en eixe mateix any per a l’accés als 

cossos docents universitaris (aquestes últimes s’anomenen places de torn lliure). 

 

            Tenint en compte que un dels objectius de la Universitat d’Alacant i de l’actual equip 

de govern és l’accés als cossos docents universitaris del professorat que obtinga l’acreditació 

nacional, dins del marc d’una adequada planificació de la plantilla i d’acord amb les 

disponibilitats econòmiques, es fa necessari l’establiment d’uns criteris que establisquen un 

pla de promoció als cossos docents universitaris en el context de l’actual realitat legislativa 

marcada per la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos generals de l'Estat per a l’any 

2016. 
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            Aquests criteris seran vàlids per a aplicar-los l’any 2016. El Consell de Govern podrà 

prorrogar aquests criteris per a pròximes anualitats d’acord amb les restriccions 

d’incorporació de nou personal que establisca la corresponent legislació. 

 

1. Tenint en compte que el nombre de sol·licituds per a la promoció a professor/a titular 

d’universitat és lleugerament superior al de catedràtic/a d’universitat i amb la finalitat 

d’obtenir el major rendiment de les places que la Universitat d’Alacant puga oferir dins el 

torn lliure i per promoció interna, s’estableix que el torn lliure serà cobert mitjançant l’oferta 

d’ocupació pública de places de professor/a titular d’universitat, mentre que per promoció 

interna, tal com permet la modificació del Reial decret llei 10/2015, s’oferiran les mateixes 

places de catedràtic/a d’universitat. 

 

2. Les sol·licituds seran ateses segons un ordre de prioritats establit pels punts següents: 

 

a. S’atendrà el nombre de places de cada categoria (catedràtic/a d’universitat i professor/a 

titular d’universitat) indicat en el punt 1 seguint l’ordre establit per la data d’obtenció de 

l’acreditació favorable expedida pel Consell d’Universitats. En cas d’empat, es considerarà el 

nombre de períodes de l’activitat investigadora reconeguda: 

 En el cas de professorat que pertany als cossos docents universitaris es considerarà el 

nombre de períodes de l’activitat investigadora reconeguda d’acord amb el Reial 

decret 1086/1989, de 28 d’agost, sobre retribucions del professorat universitari, i que 

han donat lloc a la percepció del complement de productivitat previst en l’article 2.4. 

 En el cas de personal docent i investigador contractat per temps determinat o indefinit, 

es considerarà el nombre d’avaluacions positives de l’activitat investigadora 

realitzades per l’AVAP o CNEAI, respectivament. 

Si continua l’empat, s’atendrà l’antiguitat com a personal docent i investigador en la 

Universitat. 

 

b. S’atendrà un màxim de dues sol·licituds per departament i cos i un màxim de tres per 

departament en la suma dels dos cossos.  

c. En cas que hi haja més sol·licituds de les indicades en l’apartat 2.b, es consideraran 

aquelles que es troben en primer lloc segons l’ordenació establida en l’apartat 2.a. 
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3. Les sol·licituds de places que, reunint els requisits, no hagen sigut finalment estimades en 

una convocatòria seran incloses automàticament en la de l’any pròxim, excepte que hi haja 

renúncia expressa. 

 

4. La publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat de la convocatòria de concurs de qualsevol 

plaça dotada en el context d’aquests criteris ha de fer-se en l’anualitat d’aplicació.  

 

5. Només podrà ser dotada una única plaça associada a cada certificació d’acreditació 

nacional expedida pel Consell d’Universitats, llevat que es donaren les circumstàncies 

establides en l’apartat III.2.e del Pla d’Estabilitat i Promoció del professorat de la Universitat 

d’Alacant. En aquest cas s’aplicaria la penalització que s’estableix ací. 

 

 

 

 
 

 


