
 

ASSOCIATS 

Instruccions relatives a compatibilitats 

 

1. Activitats privades 

a) Professors associats contractats els cursos anteriors i que es contractin una altra vegada 

per al nou curs 

En cas que la compatibilitat que es tingui concedida finalitzi al finalitzar el curs acadèmic 

s’haurà de sol·licitar la pròrroga de l’esmentada compatibilitat a l’organisme corresponent 

(veure apartats 3 i 4) 

Les resolucions per les quals tenen reconeguda la compatibilitat per a l’exercici d’activitats 

privades continuaran sent vàlides, sempre que el període compatibilitzat no finalitzi a la 

finalització del curs acadèmic. Els interessats no han de sol·licitar nova compatibilitat, 

sempre que continuïn amb les mateixes circumstàncies que tenien en el moment de la 

concessió. Els serveis administratius de la Universitat exigiran dels interessats la declaració 

jurada que confirmi aquest fet. 

 

b) Professors associats contractats per primera vegada 

És imprescindible, en aquests cas, que els interessats sol·licitin el corresponent 

reconeixement de compatibilitat (vegeu els apartats 3 i 4) 

2. Activitats públiques 

a) Professors associats contractats els cursos anteriors i que es contractin una altra vegada 

per al nou curs 

En cas que la compatibilitat que es tingui concedida finalitzi s’haurà de sol·licitar la 

pròrroga de l’esmentada compatibilitat a l’organisme corresponent (veure apartats 3 i 4). 

Les resolucions per les quals es va autoritzar la compatibilitat per les dues activitats 

públiques i que el període compatibilitzat no finalitzi continuaran sent vàlides, sempre que 

no canviïn la jornada ni l’horari de cap dels dos llocs de treball i que el lloc principal 

de treball sigui encara el mateix. Per aquest motiu, els serveis administratius de la 

Universitat exigiran dels interessats la declaració jurada que confirmi aquest fet (vegeu 

l’apartat 4). 

En cas que es doni algun dels supòsits anteriors, els interessats hauran de sol·licitar una altra 

vegada autorització de compatibilitat (vegeu els apartats 3 i 4). 



 

b) Professors associats contractats per primera vegada 

És imprescindible, en aquests cas, que els interessats sol·licitin el corresponent 

reconeixement de compatibilitat (vegeu els apartats 3 i 4). 

 

3. Organismes on s’ha de sol·licitar la compatibilitat 

 
 Si es pretén compatibilitzar entre 

Activitat principal: UIB 
Activitat secundària: UIB 
 
Activitat principal: privada 
Activitat secundària: UIB 

La sol·licitud s’ha de presentar a la UIB 

 
Activitat principal: Adm. local 
Activitat secundària: UIB 

La sol·licitud s’ha de presentar a la Administració Local 
 
 
Activitat principal: Comunitat Autònoma 
Activitat secundària: UIB 

La sol·licitud s’ha de presentar a la Conselleria 
corresponent de la Comunitat Autònoma 

 
   

Activitat principal: Adm. de l’Estat 
Activitat secundària: UIB 

La sol·licitud s’ha de presentar a la Delegació de Govern. 
 
 

4. És requisit indispensable per signar el contracte o la pròrroga aportar, segons el cas, 

un dels documents següents: 

a) Declaració jurada de no exercir cap altra activitat ni pública ni privada. 

b) Justificant de sol·licitud/concessió de compatibilitat per al present curs (la data de 

sol.licitud de compatibilitat harà de ser sempre igual o anterior a la data d’inici del 

contracte),.o declaració jurada d’haver sol·licitat la compatibilitat per al present curs. 

c) Declaració jurada de mantenir les mateixes circumstàncies en les quals va ser concedida 

la compatibilitat el curs anterior. 
 


