
 

PROFESSORS ASSOCIATS 

1. Marc legal 

• Decret 104/2002, d 2 d’agost, de la Conselleria d’Educació i Cultura (BOIB núm. 
95, de 8 d’agost). 

• Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la 
Llei de l'Estatut dels treballadors. 

• Conveni col·lectiu del personal docent i investigador laboral de la Universitat de 
les Illes Balears (BOIB núm. 113, de 4 d’agost de 2009). 

2. Característiques principals del contracte 

• És un contracte temporal sotmès al règim laboral. 

• La finalitat del contracte és desenvolupar tasques docents a través de les quals 
s’aportin coneixements i experiència professionals a la Universitat. 

• La durada del contracte és, com a màxim, per un període equivalent al curs 
acadèmic o inferior, i sempre en funció de les necessitats que justifiquin la 
contractació. Aquests contractes es podran renovar, sempre que es continuï 
acreditant l’exercici de l’activitat professional fora de l’àmbit acadèmic 
universitari. 

• La dedicació és a temps parcial i implica docència i tutoria als estudiants. El règim 
de dedicació dels professors associats constarà al contracte i s’establirà en funció 
de les hores setmanals dedicades a la docència, com es detalla a l’Acord executiu 
10989/2014, d’1 d’abril (FOU núm. 401, de 16 de maig): 

 

Categoria 
(h/setm. docència) 

Hores/any 
acadèmic 

h/setm. tutoria 

As. 0,5 h/setm. 15 1 

As. 1 h/setm. 30 1 

As. 1,5 h/setm. 45 1 

As. 2 h/setm. 60 1 

As. 2,5 h/setm. 75 1 

As. 3 h/setm. 90 2 

As. 3,5 h/setm. 105 2 

As. 4 h/setm. 120 2 

As. 4,5 h/setm. 135 2 

As. 5 h/setm. 150 3 
As. 5,5 h/setm. 165 3 

As. 6 h/setm. 180 3 



 

 
 
 
 
 

• Aquest tipus de contracte és compatible, en principi, amb el desenvolupament 
d’activitats en un altre lloc de treball al sector públic o privat. En qualsevol dels 
supòsits serà obligatori i imprescindible que, prèviament a la formalització del 
contracte, se sol·liciti la compatibilitat corresponent (vegeu les instruccions 
relatives a compatibilitats). 

• S’establirà un període de prova que pot arribar fins a un màxim de sis mesos, 
segons la durada del contracte. 


