Aprovat per Consell de Govern de 19 de juliol de 2012

REGLAMENT REGULADOR DEL PROCEDIMENT PER AL CANVI D’ÀREA
DE CONEIXEMENT DEL PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR
DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA AMB VINCULACIÓ PERMANENT
L’entrada en vigor del Reial decret 1313/2007, de 5 d’octubre, pel qual es regula el règim dels
concursos d’accés a cossos docents universitaris, ha derogat el Reial decret 774/2002, de 26 de juliol,
pel qual es regulava el sistema d’habilitació nacional per a l’accés a cossos de funcionaris docents
universitaris i el règim dels concursos d’accés respectius, deixant sense efecte la seva disposició
addicional segona, per la qual s’establia la competència de la Comissió Acadèmica del Consell
d’Universitats estatal, amb l’informe previ del Consell de Govern de la Universitat i de l’Agència
Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA), per modificar la denominació de l’àrea de
coneixement de la plaça obtinguda pel personal funcionari dels cossos docents universitaris per una
altra de les corresponents al catàleg d’àrees de coneixement en vigor. Per tant, el Consell
d’Universitats estatal ha deixat de tenir la competència per resoldre la modificació d’àrea de
coneixement esmentada, sense que s’hagi establert cap altra normativa relativa a aquesta qüestió.
Tanmateix, l’article 71 de la LOU manté que les denominacions de les places de professorat
funcionari de cossos docents universitaris «correspondran a les de les àrees de coneixement
existents» i la Normativa de concursos d’accés entre professorat acreditat a places de cossos docents
universitaris, aprovada per Consell de Govern de la Universitat de Barcelona en data 01/12/2009 i
modificada el 27/04/2011, fa referència a l’àrea de coneixement de les places convocades.
Igualment, pel que fa al professorat contractat, la Normativa de selecció de personal acadèmic
contractat permanent de la Universitat de Barcelona, aprovada pel seu Consell de Govern el 27 d’abril
de 2011, estableix la identificació de les places convocades per l’àrea de coneixement —entre altres
característiques.
Tot això sens perjudici de l’article 26 de l’Estatut de la Universitat de Barcelona, que disposa que els
departaments es constitueixen per afinitat d’àrees de coneixement científic, tècnic o artístic i agrupen
el professorat que pertany a aquestes àrees.
Per tot el que s’ha exposat, es fa necessari establir un procediment intern que reglamenti el canvi
d’àrea de coneixement del personal docent i investigador funcionari i contractat permanent de la
Universitat de Barcelona, el qual s’estableix fent ús de les facultats pròpies de l’autonomia
universitària.
En conseqüència, i als efectes esmentats, el Consell de Govern de la Universitat de Barcelona,
mentre la legislació vigent no disposi el contrari, acorda l’aprovació d’aquest Reglament.
Primer
El personal funcionari dels cossos docents universitaris i el personal docent i investigador contractat
amb caràcter permanent en situació d’actiu pot sol·licitar el canvi d’àrea de coneixement de la seva
plaça per una altra de les incloses en el catàleg vigent d’àrees de coneixement, mitjançant un escrit
motivat adreçat al Vicerectorat de Professorat.
Segon
La sol·licitud de canvi d’àrea de coneixement adreçada al Vicerectorat de Professorat s’ha
d’acompanyar del curriculum vitae de la persona interessada en un imprès normalitzat. En la
sol·licitud ha de constar el departament per al qual se sol·licita la nova adscripció.
Per sol·licitar qualsevol canvi d’àrea de coneixement és requisit indispensable que la persona
interessada hagi prestat serveis a la Universitat de Barcelona durant un mínim de tres anys de
manera ininterrompuda en la seva actual àrea de coneixement.
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No es pot sol·licitar un nou canvi d’àrea de coneixement fins que hagin transcorregut tres anys des de
la data de la darrera petició de canvi, fos estimada o desestimada.
Tercer
En tot cas, el vicerector de Professorat demanarà, si escau, els informes que estimi adients als
consells de departament i als centres implicats, els quals emetran informe —favorable o
desfavorable—, degudament motivat, sobre la petició de canvi d’àrea i, si escau, de canvi d’adscripció
de departament.
El vicerector de Professorat elevarà la sol·licitud i els informes corresponents a la Comissió de
Professorat, delegada del Consell de Govern, per tal que emeti una proposta i l’elevi al Consell de
Govern perquè la resolgui.
Quart
El Consell de Govern acordarà l’autorització o la denegació del canvi d’àrea de coneixement, i
n’establirà els efectes administratius, si escauen, a l’inici del curs acadèmic següent.
L’acord del Consell de Govern que aprovi el canvi d’àrea de coneixement farà constar l’adscripció al
departament que correspongui i, si escau, la vinculació al centre escaient.
Mitjançant una resolució del rector, o de la persona delegada per ell, es notificarà l’acord del Consell
de Govern a les persones interessades, i es comunicarà als departaments i centres afectats, com
també a la Direcció de Recursos Humans.
Cinquè
Contra els acords del Consell de Govern, que esgoten la via administrativa, d’acord amb l’article 8 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, es pot
interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona.
El recurs es pot interposar en el termini de dos mesos, a comptar de l’endemà de la data de
notificació de l’acord, segons el que estableix l’article 46 de la Llei esmentada. També es pot
interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.

Disposició final
Aquest Reglament entrarà en vigor l’endemà de la data d’aprovació del Consell de Govern.
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