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Reglament del personal jubilat, del professorat emèrit i honorari,
i de la distinció honorífica del professorat jubilat de la Universitat de Barcelona
Preàmbul
Bona part dels membres de la comunitat UB, un cop jubilats, mostren interès a continuar vinculats a la institució,
bé sigui per mantenir vincles acadèmics o per sentiment de pertinença institucional. Partint d’aquesta premissa,
una universitat que posa les persones al centre ha de combatre l’edatisme i recollir el potencial de les persones
jubilades. Ha d’esmerçar esforços, doncs, per fer-ho possible i ha de prestar atenció a les persones jubilades
que poden continuar sent un actiu valuós per les activitats que han dut a terme i, encara més, per les activitats
que poden desenvolupar. L’objectiu d’aquesta regulació és doble: en primer lloc, pretén reconèixer el conjunt
de personal jubilat de la Universitat de Barcelona i, en segon lloc, fusiona i sistematitza la normativa existent
perquè el personal docent i investigador (PDI) jubilat de la UB obtingui la condició de professorat emèrit o
honorari o bé la distinció honorífica.
De conformitat amb el marc jurídic establert per la Llei orgànica d’universitats, la Llei d’universitats de
Catalunya, el Reial decret 898/1985, que regula el règim del professorat universitari, l’Estatut de la Universitat
de Barcelona i el Conveni col·lectiu del PDI laboral de les universitats públiques catalanes, el 2018 es va
aprovar el Reglament del professorat emèrit i honorari de la Universitat de Barcelona, per tal de donar
reconeixement al professorat jubilat que ha prestat serveis destacats a la Universitat, si es compleixen
determinats requisits i sempre que es respectin els percentatges màxims en relació amb la plantilla docent
establerts per la legislació vigent. Aquell reglament va ser objecte de diverses modificacions, la darrera de 24
de febrer de 2021, per tal d’adaptar-lo a la realitat canviant i per intentar dotar del màxim de garanties possibles
el procediment de reconeixement del professorat emèrit i honorari.
D’altra banda, considerant que hi ha professorat que, arribada la jubilació, acumula mèrits rellevants perquè la
seva trajectòria acadèmica rebi un reconeixement públic però no compleix els requisits per ser designat emèrit
o honorari, l’any 2013 es va aprovar el Reglament de distinció honorífica per al personal docent i investigador
jubilat de la Universitat de Barcelona. Aquesta distinció, a diferència de la d’emèrit o honorari, no comporta cap
tipus d’activitat ni docent ni de recerca a la Universitat, sinó que és únicament el reconeixement públic d’una
intensa i perllongada activitat universitària en arribar a la jubilació.
A la pràctica, ambdues distincions discorren paral·lelament, ja que el professorat jubilat que, per algun motiu,
no és nomenat emèrit o honorari tot i haver-ho sol·licitat, és automàticament objecte de la distinció honorífica.
Aquest i altres motius, com ara la simplificació del procediment, la distinció de funcions i l’ordenació de les
diferents figures, determinen la necessitat de fusionar ambdues normatives en una de sola. El text resultant
respecta les singularitats de cadascun i unifica i digitalitza el procediment.
D’acord amb les consideracions apuntades, es crea una normativa que regula la figura del personal jubilat de
la Universitat de Barcelona en sentit ampli, i refon en un text únic el Reglament de professorat emèrit i honorari
i el Reglament de distinció honorífica per al PDI jubilat, amb les adaptacions necessàries per complir el
procediment i tenint en compte les especificitats de cada figura.

Títol preliminar. El personal jubilat de la UB
Article 1
1. Als efectes d’aquest reglament, és personal jubilat de la UB tota persona que hagi treballat amb vinculació
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a la UB a temps complet durant un mínim de 25 anys i passi a la situació de jubilació estant vinculada a la
UB.
2. El personal que passi a la situació de jubilació i vulgui mantenir algun tipus de vinculació institucional
voluntària amb la UB pot adquirir la condició de jubilat de la UB si així ho fa constar en el moment de la
jubilació, o en qualsevol moment posterior.
Article 2
El personal jubilat s’identifica mitjançant un carnet virtual específic, consta en un directori de personal jubilat i
disposa d’una adreça de correu electrònic institucional, segons les previsions normatives d’aplicació. El
professorat emèrit i el professorat honorari esdevenen personal jubilat de la UB un cop finalitzen els tres anys
de vinculació com a emèrit o honorari.
Article 3
S’ha de promoure que les persones jubilades de la UB tinguin accés a mecanismes d’aprofitament del talent i
de l’experiència que acumulen, si ho sol·liciten.
Article 4
El personal jubilat pot dur a terme, voluntàriament, tasques d’assessorament en els camps de la seva expertesa
acadèmica o professional, així com participar en esdeveniments i seminaris en el marc de les formacions i els
actes organitzats per la UB, de comú acord amb els seus promotors.

Títol 1. El professorat emèrit i el professorat honorari
Capítol 1. Disposicions generals
Article 5
1. La Universitat de Barcelona pot nomenar, amb caràcter temporal, professorat emèrit entre el funcionariat
jubilat forçosament als setanta anys a la Universitat de Barcelona que hagi prestat serveis destacats a la
Universitat.
2. La Universitat també pot nomenar, en les mateixes condicions, professorat honorari entre el professorat
contractat jubilat als setanta anys que hagi prestat o pugui prestar serveis destacats en el sistema
universitari de Catalunya, en els termes que s’estableixin d’acord amb la legislació de la Seguretat Social.
Article 6
1. Sempre que es compleixin els requisits d’edat establerts en el present reglament, la condició de professorat
emèrit o honorari s’atorga si es disposa de cinc o més trams autonòmics de docència i de cinc o més trams
de recerca o transferència estatals o autonòmics, respectant les limitacions quantitatives legalment
establertes i aplicant, si és necessari, els criteris següents:
a) rellevància internacional de la carrera professional
b) important contribució a la gestió
c) direcció d’institucions d’indiscutible prestigi
Si no es cobreix el percentatge previst legalment, es pot atorgar també la condició de professorat emèrit o
honorari si es disposa de quatre trams autonòmics de docència i de quatre trams de recerca o transferència
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estatals o autonòmics, prèvia valoració de la concurrència dels criteris previstos en el paràgraf anterior.
En cap dels casos previstos en aquest apartat 1 no es poden comptabilitzar els trams estatals i autonòmics
alhora en un mateix període.
2. Per a l’atorgament de la condició de professorat emèrit o honorari, es té en compte si la persona sol·licitant
ha rebut alguna observació de caràcter ètic, si ha estat sancionada disciplinàriament per la Universitat de
Barcelona i/o si se l’ha condemnat penalment per actuacions relacionades amb la seva activitat a la
Universitat de Barcelona.
3. La resolució corresponent ha de ser, en tot cas, motivada.
4. Els catedràtics que hagin exercit el càrrec de rector o rectora de la Universitat de Barcelona durant almenys
un mandat obtenen la condició de professorat emèrit de la Universitat de Barcelona automàticament, un cop
complert el procediment previst en aquest reglament.
5. Amb caràcter excepcional i degudament motivat, a iniciativa pròpia o dels degans corresponents, el rector
o rectora, previ informe favorable de la junta de facultat de la facultat pertinent, pot proposar al Consell de
Govern el reconeixement de la condició d’emèrit o honorari al professorat de la UB que acrediti una
trajectòria professional rellevant en l’àmbit de la gestió universitària i en entitats, organismes o institucions
catalanes, espanyoles o estrangeres de rellevància en l’àmbit social, polític, econòmic o científic i que
puguin aportar prestigi a la Universitat.
Article 7
El nombre de professorat emèrit i de professorat honorari amb nomenament vigent no pot excedir el tres per
cent de la plantilla docent de la Universitat de Barcelona.
Article 8
El nomenament com a professorat emèrit o honorari no altera la vacant produïda per la jubilació.

Capítol 2. Estatut del professorat emèrit i del professorat honorari
Article 9
El nomenament com a professorat emèrit o honorari dona lloc a una vinculació d’una durada de tres anys, amb
la retribució corresponent, que en el cas del professorat emèrit és sempre compatible amb la percepció de la
pensió de jubilació i que en el cas del professorat honorari és compatible amb la percepció de la pensió de
jubilació en els termes que s’estableixin d’acord amb la legislació de la Seguretat Social.
Article 10
1. La funció i dedicació del professorat emèrit i del professorat honorari, mentre dura la vinculació, la
determinen de comú acord cada docent i el departament corresponent.
2. El professorat emèrit o honorari pot desenvolupar qualsevol tipus de col·laboració docent, fins a un màxim
de 60 hores anuals de docència presencial. La docència té caràcter voluntari i ha de ser preferentment de
postgrau. També pot dirigir tesis doctorals i treballs finals de grau i de màster, i impartir seminaris i formació
continuada. Pot formar part de grups de recerca, participar en convenis amb empreses i institucions
públiques, i dur a terme altres tasques de recerca de la Universitat. La participació en projectes de recerca
com a investigador o investigadora està subjecta a les condicions de participació de cadascuna de les
convocatòries.
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3. Durant la vigència de la vinculació, el professorat emèrit o honorari pot formar part dels òrgans d’avaluació
i d’accés del professorat a la Universitat de Barcelona en la forma que estableixi la normativa corresponent.
4. El professorat emèrit o honorari pot ser proposat per representar la UB en àmbits i espais que s’adeqüin a
la seva expertesa acadèmica.
Article 11
El professorat emèrit o honorari no pot exercir càrrecs unipersonals de govern de la Universitat.
Article 12
1. La retribució com a professorat emèrit o honorari és equivalent a l’import de quatre triennis, sens perjudici
que el Consell Social la pugui modificar, a proposta del Consell de Govern, d’acord amb les disponibilitats
pressupostàries i amb la normativa vigent.
2. Els departaments han de posar a disposició del professorat emèrit i del professorat honorari espais on
puguin desenvolupar les seves noves tasques i funcions, segons la disponibilitat d’aquests espais i de
manera adequada al seu règim de dedicació, durant el període de vinculació.
Article 13
La condició de professorat emèrit o honorari és vitalícia a efectes honorífics o de tractament, no així la retribució,
a la qual no es té dret un cop extingida la vigència del nomenament.

Títol 2. La distinció honorífica
Capítol 1. Disposicions generals
Article 14
1. La Universitat de Barcelona pot atorgar la distinció honorífica al seu professorat jubilat com a reconeixement
públic de la prestació de serveis destacats a la Universitat.
2. Per a la concessió de la distinció honorífica, és necessari complir els requisits següents:
a) Haver assolit la jubilació a la Universitat de Barcelona.
b) Haver prestat un mínim de 25 anys de servei a la Universitat de Barcelona en qualsevol categoria de
personal docent i investigador.

Capítol 2. Estatut de la distinció honorífica
Article 15
La distinció honorífica implica únicament el reconeixement dels mèrits acadèmics, científics o professionals de
la persona distingida. No suposa, doncs, l’establiment de cap relació administrativa o laboral entre aquesta
persona i la Universitat de Barcelona, ni la percepció de retribucions, ni el dret a mantenir un espai de treball
al departament.
Article 16
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1. La concessió de la distinció honorífica es fa constar en un diploma acreditatiu expedit per la Universitat de
Barcelona i signat pel secretari o secretària general i pel rector o rectora.
2. El lliurament del diploma es pot efectuar en un acte públic i solemne.
Article 17
1. La distinció i el tractament honorífic és de caràcter vitalici.
2. Les persones que hagin gaudit de la condició d’emèrites o honoràries, atès que aquesta condició és vitalícia
a efectes honorífics, no poden rebre la distinció honorífica.

Títol 3. Procediment de designació del professorat emèrit i honorari i del reconeixement de la
distinció honorífica
Article 18
1. La Secretaria General informa anualment de la possibilitat d’esdevenir emèrit o honorari o d’obtenir la
distinció honorífica, d’acord amb aquest reglament, a tot el professorat funcionari i contractat de la
Universitat de Barcelona que s’ha jubilat durant el curs acadèmic en complir els setanta anys o que compleix
els setanta anys durant l’any acadèmic en curs, així com el professorat que, sense complir el requisit d’edat,
s’ha jubilat el curs anterior o es jubila durant l’any acadèmic en curs, segons si es tracta de la sol·licitud de
designació de professorat emèrit o honorari o de reconeixement de la distinció honorífica, respectivament.
Aquesta informació també es comunica als departaments i als deganats corresponents.
2. El professorat interessat ha de presentar la sol·licitud mitjançant el tràmit digital corresponent, que en el cas
de les peticions per a la designació com a professorat emèrit o honorari ha d’incloure una breu descripció
de les funcions que es desenvoluparan i de la dedicació.
La sol·licitud de professorat emèrit o honorari ha de tenir el vistiplau del director o directora del departament
corresponent, que ha d’haver informat el consell de departament de les funcions i la dedicació proposades
per la persona interessada. En cas que el director o directora del departament no hi doni el vistiplau, ha
d’enviar a la Secretaria General un informe desfavorable motivat.
3. La Secretaria General ha de fer les comprovacions pertinents i, si escau, sol·licitar la informació i/o
documentació que consideri necessàries.
Article 19
1. En el cas de les sol·licituds de designació de professorat emèrit o honorari, la Junta Consultiva, una vegada
analitzada la documentació, eleva la proposta de nomenament a la Comissió de Professorat delegada del
Consell de Govern, d’acord amb les sol·licituds presentades i amb els criteris establerts a l’article 6 del
present reglament.
La Comissió de Professorat examina les propostes i en dona trasllat al Consell de Govern perquè, si escau,
aprovi els nomenaments de professorat emèrit i de professorat honorari.
2. En el cas de les sol·licituds de concessió de la distinció honorífica, la Junta Consultiva proposa al Consell
de Govern el reconeixement d’aquelles peticions que compleixin els requisits establerts a l’article 14
d’aquest reglament.
3. Les sol·licituds de nomenament de professorat emèrit o honorari que no rebin l’informe favorable de la Junta
Consultiva, sempre que compleixin els requisits establerts a l’article 14 d’aquest reglament, s’incorporen a
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les sol·licituds de concessió de la distinció honorífica. En aquest supòsit, s’ha de demanar la conformitat de
la persona interessada abans que el Consell de Govern resolgui la proposta.
4. La Secretaria General notifica els nomenaments a les persones interessades i als departaments respectius.

Disposició derogatòria
El present reglament deroga i substitueix el Reglament del professorat emèrit i honorari de la Universitat de
Barcelona, modificat per última vegada el 24 de febrer de 2021, i el Reglament de distinció honorífica per al
personal docent i investigador jubilat de la Universitat de Barcelona, de 13 de desembre de 2013.

Disposició addicional primera
Tots els membres del PDI que hagin estat rectors, vicerectors, secretaris generals o degans, així com el PDI
que hagi adquirit la condició de professorat emèrit o honorari, mantenen de forma permanent l’adreça de correu
electrònic amb domini @ub.edu.

Disposició addicional segona
El personal jubilat objecte d’aquesta regulació pot gaudir de descomptes en els cursos, serveis i activitats
pròpies de la Universitat de Barcelona, en funció de la disponibilitat de places i pressupostària.

Disposició transitòria
El títol preliminar i la disposició addicional segona entren en vigor a l’inici del curs acadèmic 2022-2023.

Disposició final
El present reglament s’ha de publicar a la seu electrònica i al Portal de Transparència de la Universitat de
Barcelona, i entra en vigor l’endemà que l’aprovi el Consell de Govern, sens perjudici del que disposa la
disposició transitòria.
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