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ACORD SOBRE LA DESVINCULACIÓ ACADÈMICA COM A REQUISIT PER ACCEDIR A LA
CATEGORIA DE PROFESSORAT PERMANENT (CATEDRATIC I AGREGAT) I COM A MÈRIT PER
ACCEDIR A LA CATEGORIA DE PROFESSORAT LECTOR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'article 47 de la LUC preveu la desvinculació acadèmica com a requisit per accedir a les places de
professorat contractat permanent (agregat i catedràtic). L'article 49 de la LUC fa la mateixa previsió per
al professorat lector, però la modificació de la LOU l'any 2007 (art. 50) suprimí aquest requisit per al
professorat lector i el configurà com a mèrit preferent.
Per resoldre aquesta situació, el CIC adoptà diversos acords sobre criteris d'aplicació del requisit de
desvinculació (30 de gener de 2014 i 27 de febrer de 2015), que es modificaren l'1 d'octubre de 2015
per tal d'adaptar-los a la situació de canvi de consideració de la desvinculació acadèmica per a les
places de professorat lector. Així mateix la Comissió de Professorat delegada del Consell de Govern
de la UB va adoptar acords transitoris en aquest sentit, el darrer dels quals vigent fins les convocatòries
de places de professorat derivades de l'Oferta Pública d'Ocupació de 2017.
Atès que és necessari regular les condicions de la desvinculació prèviament a les convocatòries de les
places de l'Oferta Pública d'Ocupació del 2018,i per a futures convocatòries, s'acorda:
1. Tant la desvinculació com a requisit d'accés per a professorat agregat i catedràtic contractat
permanents, com la desvinculació per ser valorada com a mèrit preferent en els concursos de
professorat lector, ha de ser desvinculació acadèmica.
2.

El període mínim que cal acreditar com a requisit d'accés o com a mèrit preferent, és de 24
mesos i es podran computar estades a partir de 3 mesos.

3. Qualsevol tipus d'estada s'ha d'haver portat a terme amb posterioritat a la formació inicial del
candidat (grau, màster o equivalent) en una entitat diferent a la UB, per a realitzar estudis de
doctorat, tasques acadèmiques, de R+D+I i/o professionals rellevants per al perfil del contracte
ofert.
4. Es considerarà suficient com a requisit o acreditació de mèrit preferent de desvinculació
acadèmica el fet d'haver cursat íntegrament els estudis de doctorat en una altra universitat, que
hagi expedit també el títol de doctor.
5. El requisit de desvinculació acadèmica s'exigirà només la primera vegada que s'accedeixi a
alguna de les figures de professorat agregat o catedràtic permanent.
6. El requisit de desvinculació acadèmica no és aplicable a aquelles persones candidates que en
el moment d'entrada en vigor de la LOU (2001) tenien un contracte vigent a la UB de professor
associat, ajudant, personal investigador, o ja pertanyien als cossos docents universitaris de la
UB (Disposició Transitòria 7ena. de la LUC).
7. També
.
.
.

es considerarà desvinculació acadèmica per a la UB aquells serveis prestats com a:
personal investigador en entitats del Grup UB (FBG, altres)
PAS tècnic amb funcions relacionades amb els perfils de les places a les quals opti
professorat en altres universitats

sempre que els serveis s'hagin portat a terme en períodes que no coincideixin amb
contractes de personal docent de la UB.

Excepcionalment, i únicament per a la convocatòria d'accés de professorat agregat de l'OPO 2018, el
període mínim que cal acreditar com a requisit d'accés és de 15 mesos i es podran computar estades
a partir de 3 mesos.
Barcelona, 22 d'octubre 2018

