
           
                      

  
 
STSJ de Múrcia de 14 de març de 2016, recurs 384/2015 
 
Extinció de la relació laboral d’un professor universitari associat (accés al text de la 
sentencia) 
 
La contractació per part de les Universitats de professors associats es regula a 
l’art. 53 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, que 
estableix que aquests professors es contracten, amb caràcter temporal i dedicació a 
temps parcial, entre especialistes de reconeguda competència que acreditin exercir la 
seva activitat professional fora de la Universitat. 
 
En aquest cas, un professor associat entén que la seva relació laboral amb la 
universitat s’ha de qualificar d’indefinida perquè l’activitat que hi desenvolupava era 
de caràcter permanent, fet que deriva de l’extens període de temps en què va 
prestar serveis i de que la matèria impartida constituïa una necessitat 
permanent del centre universitari, i per això no es pot admetre el caràcter temporal 
de la contractació. En conseqüència, la seva finalització sense causa hauria d’implicar la 
qualificació d’acomiadament improcedent. 
 
El TSJ de Múrcia, no obstant, invoca la sentència del TJUE de 13 de març de 
2014, en l’assumpte C-190/13, que va admetre la possibilitat d’utilització d’aquest 
contracte per a la cobertura de necessitats permanents o recurrents, como es 
freqüent en la pràctica. A més, entén el Tribunal que la tasca docent universitària té 
naturalesa permanent, però no implica que la contractació de professores associats de 
manera temporal no encaixi amb la permanència de l’activitat acadèmica, atès que són 
les necessitats de professorat o la càrrega docent les que determinen la temporalitat. 
 
En conclusió, és possible que les universitats, d’acord amb les necessitats acadèmiques 
i docents, puguin requerir aquest tipus de contractacions o la finalització de les existents. 
Aquesta necessitat s’ha de poder objectivar per la pròpia entitat, per augmentar o 
disminuir la contractació de professorat temporal. En el cas analitzat, com que 
l’informe era no favorable a la pròrroga del contracte del professor associat per 
part del Consell de Departament de la universitat, s’extingeix la relació 
contractual, fet que no pot merèixer la qualificació d’acomiadament. 
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