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Exposició de motius 

El Decret 174/2002, de 15 d’octubre, del Govern Valencià, sobre règim i retribucions del 

personal docent i investigador contractat laboral de les Universitats públiques valències i sobre 

retribucions addicionals del professorat universitari regula en l’article 12 el règim jurídic i la 

duració del contracte del professorat emèrit, i estableix un període de contractació de tres anys, 

renovable, si escau, una vegada escoltat el departament universitari al qual pertanga, per un 

altre període igual, al compliment del qual quedarà extingit el contracte. 

 

Per la seua part, l’article 151 de l’Estatut de la UA assenyala que els contractes de professores 

i professors emèrits són a temps complet o parcial, amb una duració determinada i eventual 

pròrroga. 

 

La normativa reguladora del professorat emèrit de la Universitat d’Alacant regula en el seu text 

vigent la duració del contracte de professorat emèrit i estableix que té una duració d’un any 

prorrogable, a sol·licitud de l’interessat, per dos períodes anuals més, amb l’informe previ del 

Consell de Departament.  

 

La necessitat d’adaptar la normativa interna de la Universitat d’Alacant al marc jurídic general 

contingut en el Decret 174/2002 de 15 d’octubre, del Govern Valencià motiva l’aprovació 

d’aquesta modificació a fi d’ajustar-se al règim esmentat de duració del contracte. 

 

Sobre la base de tot l’anterior es modifica parcialment l’article 3 de la normativa reguladora del 

professorat emèrit de la Universitat d’Alacant i s’incorpora una disposició transitòria per a 

atendre les situacions vigents afectades per l’aprovació d’aquesta modificació. 

 

 

ARTICLE 3  

 

DURACIÓ DEL NOMENAMENT DEL PROFESSORAT EMÈRIT  

 

1. El nomenament de professorat emèrit té la duració de tres anys, prorrogable, a sol·licitud de 

la persona interessada, per un altre període igual, amb l’informe previ del Consell de 

Departament.  

MODIFICACIÓ DE LA NORMATIVA REGULADORA DEL PROFESSORAT 

EMÈRIT DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT DE 27 SETEMBRE DE 2012, 

MODIFICADA PEL CONSELL DE GOVERN EL 23 D’OCTUBRE DE 2013, 

PER ADAPTACIÓ AL DECRET 174/2002, DE 15 D’OCTUBRE, DEL 

GOVERN VALENCIÀ, SOBRE RÈGIM I RETRIBUCIONS DEL PERSONAL 

DOCENT I INVESTIGADOR CONTRACTAT LABORAL DE LES 

UNIVERSITATS PÚBLIQUES VALENCIANES I SOBRE RETRIBUCIONS 

ADDICIONALS DEL PROFESSORAT UNIVERSITARI (ART. 12) 
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2. (La redacció queda igual, no es modifica).  

3. Les sol·licituds de pròrroga, acompanyades de l’informe del Consell de Departament, les ha 

de presentar el departament al vicerector o vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat 

durant el mes de març del tercer any des del nomenament.  

4.- (La redacció queda igual, no es modifica). 

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA  

El professorat emèrit que en el curs 2020-2021 estiga en el primer o segon any del seu 

nomenament no necessita sol·licitar-ne la pròrroga fins al tercer any del seu nomenament, 

moment en què la podrà sol·licitar per a un altre període de tres anys.  

El professorat emèrit que en el curs 2020-2021 estiga en el tercer any del seu nomenament pot 

sol·licitar-ne la pròrroga per a un altre període de tres anys. Aquesta sol·licitud es podrà 

presentar durant el mes següent a l’entrada en vigor d’aquesta adaptació.  

 

DISPOSICIÓ FINAL  

Una vegada aprovada pel Consell de Govern, aquesta adaptació de la Normativa del professorat 

emèrit entrarà en vigor l’endemà de publicar-se en el BOUA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


