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REGLAMENT DEL PROFESSORAT EMÈRIT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA  

Preàmbul 

La Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, modificada parcialment per la 
Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, estableix en l’article 54 bis que les universitats, d'acord 
amb els seus estatuts, poden nomenar professorat emèrit entre professores i professors 
jubilats que han prestat serveis destacats a la universitat1. 

Aquesta contractació també ve regulada en el Decret 174/2002, de 15 d'octubre, del 
Consell, sobre règim i retribucions del personal docent i investigador contractat laboral de 
les universitats públiques valencianes, i sobre retribucions addicionals del professorat 
universitari. 

D’acord amb els Estatuts de la Universitat de València (article 90), és competència del 
Consell de Govern nomenar el professorat emèrit i acordar-ne la contractació i la pròrroga 
d’aquesta. El Reglament de Selecció del Personal Docent i Investigador de la Universitat de 
València aprovat pel Consell de Govern (ACGUV 85/2022) regula la contractació de 
professorat emèrit (articles 29 i 30), entre el professorat jubilat als setanta anys d'edat que 
haja prestat vint-i-cinc anys de serveis a la Universitat, dels quals almenys vint ho hagen 
estat a la Universitat de València amb un règim de dedicació a temps complet, i que tinga 
reconeguts cinc components per mèrits d'investigació i cinc per mèrits docents. S’indica que 
el professorat emèrit podrà col·laborar en tot tipus d'activitats acadèmiques, llevat d'exercir 
càrrecs en òrgans de govern i de gestió unipersonals, que les seues funcions docents es 
dedicaran amb preferència a programes de doctorat, als estudis de postgrau i a seminaris, 
així com a la tutorització i avaluació de treballs de fi de grau i fi de màster, sense excloure 
la docència en estudis de grau, i que podran formar part de tribunals de tesi doctoral i de 
comissions de selecció de professorat temporal. Es regula el procediment de contractació, 
la iniciativa de la proposta i la seua valoració per la Comissió de Professorat, així com el 
procediment de renovació del contracte. El Consell de Govern aprova o desestima la 
proposta de contractació o renovació de professorat emèrit en votació secreta. 

D’altra banda, la Universitat de València disposa d’un Reglament del professorat honorari 
(ACGUV 58/2019) que regula aquesta figura amb la finalitat d’honorar persones de 
reconegut prestigi acadèmic, científic o professional o que hagen prestat serveis destacats 
a la nostra Universitat, sense que supose l’establiment de cap relació administrativa o 

1 Tot i estar en procés d’aprovació, convé tenir en compte l’article 81 de la LOSU: “El nombramiento de 
Profesoras y Profesores Eméritos se ajustará a las siguientes reglas: a) Las universidades, de acuerdo con sus 
Estatutos, podrán nombrar a Profesoras y Profesores Eméritos entre el personal docente e investigador 
funcionario o laboral jubilado que haya prestado servicios destacados en el ámbito docente, de investigación 
o de transferencia e intercambio del conocimiento e innovación en la misma universidad. b) La finalidad de
este nombramiento será contribuir desde su experiencia a mejorar la docencia e impulsar la investigación y la
transferencia e intercambio del conocimiento e innovación. c) Los requisitos de desempeño y acceso a esta
modalidad, así como las funciones que podrá desempeñar serán definidos por cada universidad”.
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laboral ni la percepció de retribucions, a proposta de Departaments o Instituts Universitaris 
d’Investigació amb l'aprovació del Consell de Govern. El professorat honorari pot participar, 
amb els límits establerts per la legislació vigent i la normativa de la Universitat de València, 
en activitats investigadores dels Departaments o dels Instituts universitaris proposants i, si 
escau, en activitats de postgrau.  

Mantenint la regulació del professorat honorari en els termes expressats, del que es tracta 
en el present Reglament del professorat emèrit és de regular l’establiment d’una relació 
laboral retribuïda amb professorat jubilat de la nostra Universitat, desenvolupant de forma 
articulada aquesta possibilitat prevista en la legislació universitària i en la normativa 
autonòmica, de forma que s’establisquen amb major precisió els procediments de 
contractació i els drets i deures associats a aquesta categoria de professorat. 
 
Per tot això, el Consell de Govern, de conformitat amb el que es disposa en l'article 90 dels 
Estatuts de la Universitat de València, aprova el següent Reglament del Professorat emèrit 
de la Universitat de València. 
 
 
TÍTOL I. DRETS I DEURES DEL PROFESSORAT EMÈRIT 

Article 1. Condició de professor emèrit o professora emèrita 

1. La Universitat de València podrà contractar com a professorat emèrit, dins de les 
possibilitats pressupostàries, professorat jubilat que haja prestat serveis destacats en la 
Universitat de València en l’àmbit docent, d’investigació o de transferència i intercanvi 
del coneixement i innovació, i que complisca els requisits de l’article 5 d’aquest 
reglament. 

2. La contractació com a professorat emèrit tindrà una durada màxima de tres anys, 
prorrogable com a màxim per tres anys addicionals. El contracte serà de dedicació a 
temps parcial de 6 hores (3+3), d’acord amb el Decret 174/2002, de 15 d'octubre, del 
Consell, sobre règim i retribucions del personal docent i investigador contractat laboral 
de les universitats públiques valencianes. 

3. El professorat emèrit contractat s’adscriurà al departament, àrea de coneixement i 
centre on estiguera adscrit prèviament a la seua jubilació. 

4. Una vegada extingit el contracte, la condició de professorat emèrit es mantindrà a efectes 
honorífics amb caràcter vitalici, excepte cas de revocació per causa greu, que haurà 
d’acordar el Consell de Govern, prèvia audiència a la persona interessada. 

Article 2. Activitats a realitzar pel professorat emèrit 

1. El professorat emèrit podrà col·laborar amb la Universitat en tot tipus d'activitats 
acadèmiques, mentre estiga en vigor el seu contracte. 

2. El professorat emèrit tindrà una activitat docent en ensenyaments oficials de 30 hores de 
docència per curs acadèmic i 30 hores d’atenció tutorial. Aquesta activitat es recollirà en 
el Pla d’Ordenació Docent del departament d’adscripció i es dedicarà amb preferència a 
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programes de doctorat, als estudis de postgrau i a seminaris, així com a la tutorització i 
avaluació de pràctiques curriculars i de treballs de fi de grau i fi de màster. L'assignació 
de la docència del professorat emèrit la realitzarà el consell del departament al qual 
estiga adscrit. 

3. El professorat emèrit podrà col·laborar en la coordinació d'activitats docents, en el 
disseny de material i metodologia docent, en la formació del personal docent i 
investigador i en altres activitats de caràcter similar. Podrà formar part de tribunals de 
tesi doctoral i de comissions de selecció de professorat, sempre que així ho permeta el 
marc legal. 

4. El professorat emèrit pot formar part de grups d'investigació, i participar en els projectes 
d’investigació en què la convocatòria així ho permeta i en els termes que aquesta 
continga. 

5. El professorat emèrit podrà participar en activitats referides a contractes per a la 
realització de treballs de caràcter científic, tècnic o artístic, i per al desenvolupament 
d'ensenyaments d'especialització o activitats específiques de formació, en els termes que 
dispose la llei. 

Article 3. Drets del professorat emèrit 

1. El professorat emèrit tindrà dret al sufragi actiu en els processos electorals als òrgans de 
govern i representació unipersonals i col·legiats mentre el seu contracte estiga en vigor. 
No podrà exercir càrrecs acadèmics, però sí responsabilitats de gestió acadèmica, d’acord 
amb el Reglament de càrrecs acadèmics i de responsables de gestió acadèmica de la 
Universitat de València. 

2. El professorat emèrit tindrà accés a les instal·lacions i serveis de la Universitat de València 
en les mateixes condicions que la resta del professorat, i disposarà d’espais i mitjans de 
treball en les condicions previstes per al professorat amb dedicació parcial. 

3. Una vegada finalitzat el seu contracte, el professorat emèrit gaudirà dels beneficis i drets 
reconeguts al personal docent i investigador de la Universitat de València que no siguen 
inherents a la condició de professorat funcionari o contractat, i se li aplicaran les 
previsions del Reglament del professorat honorari de la Universitat de València. 

Article 4. Retribucions i incompatibilitats del professorat emèrit 

1. Les retribucions del professorat emèrit seran les regulades per la normativa de la 
Generalitat Valenciana sobre règim i retribucions del personal docent i investigador 
contractat laboral de les universitats públiques valencianes, i estaran subjectes a les 
condicions de compatibilitat amb la pensió de jubilació que establisca la legislació 
aplicable. 

2. Pel que fa a les retribucions per activitats referides a contractes per a la realització de 
treballs de caràcter científic, tècnic o artístic, i per al desenvolupament d'ensenyaments 
d'especialització o activitats específiques de formació, s'aplicarà el que es disposa en 
l'article 6 del RD 1086/1989, de 28 d'agost, o normativa legal en vigor, en allò referit als 
límits de les retribucions en còmput anual. 
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3. La condició de professorat emèrit està subjecta al mateix règim d'incompatibilitats que 
la resta del professorat. 

 
 
TÍTOL II. PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ I RENOVACIÓ DEL PROFESSORAT EMÈRIT 

Article 5. Requisits per a la contractació com a professor emèrit o professora emèrita 

1. Perquè una persona puga ser proposada per a la contractació com a professorat emèrit, 
haurà de reunir les següents condicions prèvies: 

a. Estar en situació de servei actiu en la Universitat de València en el moment de la 
jubilació i haver assolit l’edat màxima legal de jubilació que correspon als funcionaris dels 
cossos docents universitaris. Excepcionalment, es podrà proposar professorat jubilat a 
partir dels 65 anys, una vegada haja arribat a l’edat màxima legal de jubilació dels 
funcionaris dels cossos docents universitaris, si han concorregut en la jubilació 
circumstàncies limitants de l’activitat docent i investigadora, les quals s’hauran de 
justificar i seran valorades per la Comissió de Professorat. 

b. Haver prestat almenys vint anys de serveis en la Universitat de València. 

c. Tindre reconeguts un total de deu components avaluats positivament per mèrits 
docents, d'investigació o de transferència, o bé el màxim possible de components per 
aquests mèrits d’acord amb el seu temps d’integració en la universitat i el seu règim de 
dedicació. 

d. No haver estat subjecte a sanció ferma de caràcter administratiu ni condemnat per 
sentència judicial ferma per delictes relacionats amb l'exercici de les seues funcions 
durant el període de prestació de serveis a la universitat. 

2. En cas d'establir-se en la convocatòria anual un nombre limitat de places per a l'accés a 
aquesta contractació, es prioritzaran les propostes d’acord amb els següents criteris 
d’ordenació: 

1r. Es considerarà mèrit preferent haver exercit càrrecs acadèmics o responsabilitats de 
gestió a la Universitat de València durant almenys tres anys. 

2n. A continuació es prioritzarà el professorat amb major nombre total de components 
avaluats positivament per mèrits docents, d'investigació o de transferència de les 
persones proposades. 

3r. A igualtat del nombre de components per mèrits docents, d'investigació o de 
transferència, es prioritzarà el gènere amb menor representació en el conjunt del 
professorat emèrit. 

4t. A igualtats dels criteris anteriors, seran prioritàries les propostes d’àrees de 
coneixement sense professorat emèrit contractat. 

5é. En cas de no ser suficient la priorització amb els anteriors criteris, es considerarà la 
puntuació obtinguda per la persona proposada en la memòria d’investigació de la 
Universitat de València en els últims cinc anys. 
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Article 6. Presentació, valoració i aprovació de la proposta de contractació com a professor 
emèrit o professora emèrita 

1. El vicerectorat amb competències en matèria de professorat realitzarà una convocatòria 
anual dirigida als departaments, perquè aquests presenten propostes de contractació 
com a emèrit de professors o professores adscrits al propi departament, que es jubilen 
durant el següent curs per arribar a l’edat màxima legal de jubilació dels funcionaris dels 
cossos docents universitaris, o jubilats prèviament i que hagen arribat a aquesta edat, 
d’acord amb allò regulat en l’article 5 d’aquest reglament. En funció de la disponibilitat 
pressupostària, la convocatòria podrà limitar el nombre total de noves contractacions de 
professorat emèrit, previ informe de la Comissió de Professorat i acord del Consell de 
Govern. 

2. Les persones interessades que complisquen els requisits establerts en aquest Reglament 
faran arribar les peticions a la direcció del seu departament per a la seua tramitació. Les 
propostes les realitzaran els departaments per acord en votació secreta i per majoria 
absoluta dels membres presents del Consell de Departament, amb el quòrum requerit 
per a la primera convocatòria del consell. L’acord es fonamentarà en un informe sobre 
els mèrits docents i investigadors, culturals o científics de la persona proposada, així com 
dels serveis prestats a la Universitat de València. La proposta inclourà el projecte 
d'activitats docents, d’investigació i de transferència previstes en aquest reglament que 
desenvoluparà la persona candidata durant la seua contractació com a professorat 
emèrit, amb justificació de la seua conveniència per a la Universitat. A la proposta 
s’adjuntarà la conformitat de la persona proposada, així com la possible adhesió d’altres 
òrgans de la Universitat de València. En cas de no ser aprovada la proposta pel Consell de 
Departament, la persona interessada podrà sol·licitar que continue la tramitació i 
resoldrà el Consell de Govern previ informe de la Comissió de Professorat i del 
Departament. 

3. La Comissió de Professorat estudiarà i informarà les propostes presentades tenint en 
compte els mèrits de les persones candidates, el projecte d’activitats presentat, el 
nombre de components reconeguts per mèrits docents, d’investigació i de transferència 
i la seua participació en la vida universitària. Quan ho estime convenient, l'esmentada 
comissió sol·licitarà informes addicionals a professorat de l’àrea d’altres universitats, 
d’altres òrgans de la Universitat o a organismes i persones de prestigi en el camp 
professional de la persona proposada. 

4. En cas d’haver-se establert en la convocatòria anual un nombre limitat de places per a 
l'accés a aquesta contractació, inferior a les propostes presentades pels departaments, la 
Comissió de Professorat prioritzarà en el seu informe les propostes, d’acord amb els 
criteris d’ordenació establerts en l’article 5 d’aquest reglament. 

5. Valorats els informes del Consell de Departament i de la Comissió de Professorat, el 
Consell de Govern aprovarà o desestimarà la proposta de contractació de professorat 
emèrit, en votació secreta i per majoria absoluta dels membres presents en el moment 
de la votació. 
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Article 7. Renovació de la contractació com a professor emèrit o professora emèrita 

1. El contracte de professorat emèrit es podrà prorrogar a sol·licitud del departament 
d’adscripció, amb la conformitat de la persona interessada, per una única vegada i una 
durada de tres anys. En cas d’haver-se establert en la convocatòria anual de noves 
contractacions de professorat emèrit un nombre limitat de places, inferior a les propostes 
dels departaments, la durada de la renovació dels contractes que finalitzen en l’any 
d’aquesta convocatòria serà de dos anys. 

2. Les propostes de renovació seran sol·licitades pels departaments, prèvia petició de la 
persona interessada. Les propostes del departaments s’adoptaran per acord en votació 
secreta i per majoria absoluta dels membres presents del Consell de Departament, amb 
el quòrum requerit per a la primera convocatòria del consell. L’acord es fonamentarà en 
un informe de les activitats desenvolupades durant el període de contractació inicial com 
a professorat emèrit i de les que té previstes realitzar durant la pròrroga sol·licitada. En 
cas de no ser aprovada la proposta de renovació pel Consell de Departament, la persona 
interessada podrà sol·licitar que continue la tramitació i resoldrà el Consell de Govern 
previ informe de la Comissió de Professorat i del Departament. 

3. La Comissió de Professorat estudiarà i informarà les propostes de renovació presentades, 
tenint en compte l’informe del departament de les activitats desenvolupades durant el 
període de contractació inicial com a professorat emèrit i de les que té previstes realitzar 
durant la pròrroga. 

4. Valorats els informes del Consell de Departament i de la Comissió de Professorat, el 
Consell de Govern aprovarà o desestimarà la proposta de renovació de contractació de 
professorat emèrit, en votació secreta i per majoria absoluta dels membres presents en 
el moment de la votació. 

 

Disposició addicional 1a 

Per a la dotació de noves places de professorat ajudant doctor, la revisió de places vacants 
i la promoció del PDI no es tindrà en compte la capacitat docent del professorat emèrit en 
el càlcul del balanç docent de les àrees de coneixement. 

Disposició transitòria 1a 

Les previsions de l’article 7 sobre renovació dels contractes de professorat emèrit 
s’aplicaran al professorat que en el moment en què entre en vigor el present reglament 
tinga vigent un contracte com a professor emèrit o professora emèrita, quan finalitze el seu 
període inicial de contractació. 

Disposició transitòria 2a 

Les previsions dels articles 1 i 2 sobre dedicació del professorat emèrit no seran d’aplicació 
al professorat amb contracte vigent com a emèrit en el moment en què entre en vigor el 
present reglament, sinó a partir de la renovació dels seus contractes. 
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Disposició derogatòria 

Queden expressament derogats els articles 29 i 30 del Reglament de Selecció del Personal 
Docent i Investigador de la Universitat de València aprovat pel Consell de Govern (ACGUV 
85/2022), així com tots aquells acords o normes de rang igual o inferior que contravinguen 
el que s'estableix en el present reglament. 

Disposició final 

Aquest reglament entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Tauler Oficial de la 
Universitat de València. 
 

 


