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ACREDITACIÓ DEL REQUISIT D’ACTIVITAT PROFESSIONAL EXTERNA PER A LA CONTRACTACIÓ COM
A PROFESSORAT ASSOCIAT (CURS 2018-2019)
D’acord amb l’article 53 de la Llei Orgànica 6/2001, d’universitats el contracte de professor associat
es podrà celebrar amb especialistes de reconeguda competència que acreditin exercir la seva
activitat professional fora de l’àmbit acadèmic universitari.
L’apartat tercer de l’article 16 l’I Conveni Col·lectiu del personal docent i investigador de les
universitats públiques catalanes disposa que “Pel que fa al requisit de l'exercici de l'activitat
professional per poder participar en els concursos de professorat associat, aquest requisit es
considerarà satisfet quan els candidats acreditin un mínim de dos anys d'activitat laboral dels darrers
quatre, per compte d'altri o pel seu compte, o bé mitjançant qualsevol altra alternativa que cada
universitat pugui acordar amb el corresponent comitè d'empresa.”
Per al curs 2018-2019, i havent informat al Comitè d’empresa de PDI laboral de la UB, s’aproven les
següents normes relatives a l’acreditació del requeriment de l’activitat professional externa per a la
contractació de professorat associat:

Primer.- SITUACIONS ESPECÍFIQUES QUE ES CONSIDEREN
ACADÈMIC:

REALITZADES FORA DE L’ÀMBIT

Es consideren activitats realitzades fora de l’àmbit acadèmic universitari, i per tant acceptades per
com a vàlides per a ser contractat com a professor associat, les següents:
- Contracte amb una entitat pertanyent al grup UB. S’interpreta que tenir un contracte de
treball en una d’aquestes entitats satisfà el requisit de desenvolupar una activitat externa sempre i
quan les funcions d’aquest lloc estiguin relacionades amb la necessària expertesa professional de
l’àrea on es desenvoluparan les tasques docents. (FBG, Fundació Josep Finestres, Parc Científic, IL3 i
Fundació Solidaritat UB). S’inclouen en aquest apartat l’activitat desenvolupada, per compte d’altri o
per compte propi en l’àmbit de de l’Escola d'Idiomes Moderns (EIM) i en l’àmbit de l’Institut d’Estudis
Hispànics de la Universitat de Barcelona.
- Contracte a la UB com a personal d’administració i serveis sempre i quan les funcions
d’aquest lloc estiguin relacionades amb la necessària expertesa professional de l’àrea on es
desenvoluparan les tasques docents.
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Segon.- DOCUMENTACIÓ REQUERIDA PER A L’ACREDITACIÓ DE L’ACTIVITAT EXTERNA:
Atès que cal acreditar l’exercici actual d’una activitat professional fora de l'àmbit acadèmic
universitari o bé acreditar un mínim de 2 anys d'activitat laboral dintre dels últims 4, per compte
d'altri o per compte propi , la documentació que cal presentar amb la sol·licitud per participar en
concurs o bé en el moment de formalitzar el contracte en els casos en que no hi hagi concurs és la
següent:
a) En el cas d’activitat laboral per compte d’altri: Fotocopia de l’informe de vida laboral
expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social. En el cas dels empleats públics no acollits al
Règim General de Seguretat Social, certificat de serveis expedit per la unitat de personal de la
institució en la qual presta servei. També s’acceptarà fotocòpia de l’última nòmina i del contracte
vigent o darrer .
b) En el cas d’activitat laboral per compte propi: certificat que acrediti la presentació de les
declaracions dels pagaments a compte de l'IVA o de l'IRPF i informe de vida laboral expedit per la
Tresoreria General de la Seguretat Social en cas de treballadors que estan obligats a afiliar-se al
Règim Especial de Treballadors Autònoms i en cas contrari certificat del col·legi professional que
acrediti el període durant el qual han estat d’alta.
Els professionals amb activitats artístiques o altres que no estan obligats a afiliar-se al Règim
Especial de Treballadors Autònoms ni pertànyer al col·legi professional només hauran d’aportar
certificat que acrediti la presentació de les declaracions dels pagaments a compte de l'IVA o de l'IRPF.

Referències legals
•

LLEI ORGÀNICA 6/2001, d’universitats (Art. 53)

La contratación de Profesoras y Profesores Asociados se ajustará a las siguientes reglas:
El contrato se podrá celebrar con especialistas de reconocida competencia que acrediten ejercer su
actividad profesional fuera del ámbito académico universitario.
•

LLEI 1/2003, d'universitats de Catalunya (Art. 50)

El professorat associat és contractat en règim de dedicació a temps parcial, amb caràcter temporal i
en règim laboral, entre els especialistes de reconeguda competència que acreditin exercir llur
activitat professional fora de la universitat, per a desenvolupar tasques docents a la universitat.
Disposa de plena capacitat docent en l’àmbit de la seva competència.
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CONVENI COL·LECTIU PER AL PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR DE LES UNIVERSITATS
PÚBLIQUES CATALANES (Art. 16)

1. Les convocatòries dels concursos per la provisió de places de professorat associat han d'incloure el
perfil docent i les tasques docents que s'hauran de realitzar.
2. Els criteris de valoració han d'incloure l'adequació de l'experiència professional de les persones
candidates al perfil docent especificat en la convocatòria de la plaça.
3. Pel que fa al requisit de l'exercici de l'activitat professional per poder participar en els concursos
de professorat associat, aquest requisit es considerarà satisfet quan els candidats acreditin un mínim
de dos anys d'activitat laboral dels darrers quatre, per compte d'altri o pel seu compte, o bé
mitjançant qualsevol altra alternativa que cada universitat pugui acordar amb el corresponent comitè
d'empresa.
Disposició transitòria segona
1. Per tal de regularitzar el col·lectiu de professorat associat contractat en situació inadequada, les
universitats cercaran recursos per poder disposar del finançament necessari i s'instarà, si escau, la
Mesa d'universitats a crear un pla específic de finançament per dur a terme la regularització d'aquest
col·lectiu.
2. D'acord amb el marc legal vigent, i dins les possibilitats pressupostàries i les necessitats
acadèmiques, cada universitat, juntament amb el comitè d'empresa, fixarà el calendari i els criteris
d'identificació que determinen la pertinença al col·lectiu que calgui regularitzar com a figures a
temps complet durant la vigència del present conveni.
3. Al cap d'un any de la signatura d'aquest conveni, la comissió paritària analitzarà l'evolució del
procés de regularització i proposarà, si escau, mesures per impulsar-lo.
___________________
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