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Professorat associat d’una universitat pública: relació amb activitat principal a 

l’àmbit públic o al privat (accés al text de la sentència) 

L’art. 53 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, vincula la 

validesa de la contractació de professors associats a les universitats a la 

concurrència de tres regles bàsiques: 

 Que es tracti de professionals en actiu de reconeguda competència.

 Que desenvolupin la seva activitat docent en el marc de la seva experiència

professional.

 Que el contracte sigui temporal -trimestral, semestral o anual- i a temps parcial.

Cal tenir en compte que l’art. 20 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, concreta i 

desenvolupa el contingut d’aquestes regles. 

La professora associada que planteja el recurs entenia que no complia en el seu 

cas el primer dels requisits, ja que no duia a terme una activitat professional a 

l’àmbit privat, sinó que treballava al mateix temps en diverses fundacions del 

sector públic, per això afirmava que no podia ser professora associada. Tanmateix, 

entén el TSJ que consta acreditada la contractació en règim de professora 

associada i la realització d’una activitat professional fora de l’àmbit acadèmic 

universitari i això és el que resulta realment rellevant, no que sigui al sector públic o al 

privat. Es tracta, per tant, d’una activitat pròpia de l’àrea docent que desenvolupa, fet pel 

qual no és apreciable que hi hagi manca de causalitat ni unitat de vincle entre els 

successius contractes. 

En definitiva, en el marc de la docència universitària, les modalitats de 

contractació laboral tenen un sistema i règim jurídic propi, que ha de ser respectat 

i que, precisament per això, ha de ser el seu incompliment el que permeti declarar en 

aquests casos l’existència d’utilització fraudulenta de cadascuna de les modalitats en 

qüestió. 
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