ID DOCUMENT/ID DOCUMENTO: 1p2LOh3ZH1
Verificación código: https://ae-seu.udl.cat/es/verifica

ACORD ENTRE COMITÈ D’EMPRESA DEL PERSONAL DOCENT I
INVESTIGADOR LABORAL I EL VICERECTORAT DE PROFESSORAT SOBRE
L’ACREDITACIÓ DEL REQUISIT DE L’EXERCICI DE L’ACTIVITAT
PROFESSIONAL PER A PODER PARTICIPAR EN ELS CONCURSOS DE
PROFESSORAT ASSOCIAT A LA UDL.
INTRODUCCIÓ
Segons la legislació vigent (LOU, LUC, Conveni Col·lectiu del PDI-L) la figura del professorat
associat a temps parcial correspon a la d’un professional de reconeguda competència, que
acrediti exercir la seva activitat professional fora de l’àmbit acadèmic universitari.
La LOMLOU, en el seu Preàmbul estableix:
“En relación con la contratación del profesorado, esta Ley establece, siguiendo las pautes de
la ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, una sèrie de modalidades contractuales específicas
del ámbito universitario que, por las características propias del Trabajo y por las condiciones
de la relación laboral, no pueden subsumirse en las figures previstes en la legislación laboral
general. Esta Ley definí con mayor precisión la especificidad de estas modalidades
contractuales, bien por la necesidad de completar la formación en el caso de los ayudantes y
de los professores ayudantes doctores, bien por la oportunidad de aportar a la universidad el
conocimiento y la experiència de profesionales del sector productivo – profesores Asociadoso de docentes e investigadores de prestigio de otras universidades –profesores visitantes-.
Debido a las especiales características de la labor docente e investigadora que realiza la
universidad, es necesario establecer para estas modalidades mecanismes de temporalidad que
favorezcan el desarrollo del proceso académico y que, por otro lado, partan de la lògica
conservación de la Fuente de conocimiento y experiència que aportan estos profesionales a la
universidad y que es la característica principal que dota de sentido a figueres como la del
professor asociado o la de professor visitante.”
La mateixa llei, en el seu article 53, referint-se al professorat associat, estableix:
“El contrato se podrá celebrar con especialistas de reconocida competència que acrediten
ejercer su actividad professional fuera del ámbito académico universitario”.
En aquest marc, el professorat associat s’incorpora a la universitat com una figura diferenciada
de la resta de figures de professorat universitari i té una missió molt específica en el marc de la
docència universitària, aportant la seva reconeguda competència professional a la docència
universitària. Això implica que la docència assignada a aquest professorat ha de ser una
docència molt específica que incorpora el valor afegit de l’experiència professional d’aquest
tipus de professorat.
La realitat actual de la universitat pública, sotmesa les restriccions existents pel que fa a la
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contractació de nou professorat permanent, ha obligat a les universitat públiques catalanes, a
l’empara de l’article 16.3 del Conveni Col·lectiu del PDI-L, [“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”] a
establir alternatives, acordades amb els corresponents comitès d’empresa, pel que fa a
l’acreditació del requisit de l’exercici de l’activitat professional per a poder participar als
concursos de professorat associat.
Així mateix s’ha de considerar que durant els darrers anys, les universitat espanyoles, en
general, i la Universitat de Lleida en particular, han disposat d’una capacitat de contractació per
sota de les seves respectives taxes de reposicions; fet que ha generat que s’hagin tingut que
suplir places permanents amb contractacions de professorat a temps parcial. Aquesta
circumstància ha generat que el nombre de professorat associat a temps parcial (ATP) en els
darrers anys hagi augmentat per damunt del llindar marcat per l’actual legislació. En aquest
context, la Universitat de Lleida es compromet, durant els propers anys, a reduir el nombre de
professorat ATP, ajustant la contractació de professorat associat al perfil laboral que estableix
el Conveni Col·lectiu i cobrint les necessitats docents pròpies de les tipologies de professorat
permanent, actualment cobertes per professorat associat, amb figures contractuals a temps
complet.
En aquest marc, la voluntat de la Universitat de Lleida és la de complir amb les exigències de
la legislació vigent i la interpretació establerta al Conveni Col·lectiu pel que fa a la figura del
professorat associat, exigint l’acreditació de l’exercici de l’activitat professional per a ser
admès, com a candidat, en els concursos públics de provisió de places de professorat associat.
És per tot això que, d’acord amb la previsió establerta en l’article 16 del Conveni Col·lectiu, la
Universitat de Lleida i el Comitè d’Empresa acorden establir les alternatives que figuren a
continuació pel que fa a l’acreditació del requisit de l’exercici de l’activitat professional per
a poder participar en els concursos de professorat associat.
MESURES PER A L’ACREDITACIÓ DEL REQUISIT DE L’EXERCICI DE
L’ACTIVITAT P ROFESSIONAL PER A PODER PARTICIPAR EN ELS CONCURSOS
DE PROFESSORAT ASSOCIAT EL CURS 2021/22
1. El professorat que acrediti el desenvolupament d’una activitat laboral o professional,
fora de l’àmbit acadèmic universitari, a la data d’admissió en el concurs de provisió de
la plaça o a la data de renovació del contracte, es considerarà que satisfà el requisit.
2. El requisit de l’exercici de l’activitat professional es considerarà satisfet també quan
s’acrediti, a la data d’admissió en el concurs de provisió de la plaça, un mínim de 16

SIGNAT PER/FIRMADO POR

DATA SIGNATURA/FECHA FIRMA

Gine de Sola Francisco Jose

28-06-2022 11:40:18

Campanera Reig Silvia

28-06-2022 20:32:51

Document signat electrònicament/Documento firmado electrónicamente
Universitat de Lleida - Pl. de Víctor Siurana, núm. 1, E-25003 - Lleida - Tel. +34 973 70 20 00

Pàgina/Página: 2 / 4

ID DOCUMENT/ID DOCUMENTO: 1p2LOh3ZH1
Verificación código: https://ae-seu.udl.cat/es/verifica

mesos d’activitat professional fora de l’àmbit acadèmic universitari en els darrers quatre
anys.
3. Els períodes de prestació d’atur gaudits en els darrers quatre anys, així com el períodes
on un treballador/a ha estat en un ERE 1 o ERTE 2 com a conseqüència de l’estat
d’alarma decretat per l’estat espanyol pel COVID, ampliaran el període de 4 anys en el
que cal acreditar el mínim de 16 mesos d’activitat professional.
4. La contractació com a professor associat en una altra universitat, excepcionalment i
sempre que la persona interessada hagi superat un procés selectiu, s’accepta com
activitat professional externa.
5. Les activitats realitzades en el marc dels centres CERCA amb participació de la UdL
(en l’actualitat IRB-Lleida, AGROTECNIO i CTFC) computen als efectes d’acreditació
del requisit de l’exercici de l’activitat professional, donat que són entitats amb
personalitat jurídica pròpia, diferent de la de la UdL. En aquest sentit serà compatible
ocupar una plaça de professorat associat a la UdL, amb un contracte en un centre
CERCA.
6. Les activitats professionals realitzades en unitats estructurals de la UdL (Instituts de
recerca propis, Serveis Cientificotècnics, etc) computen als efectes d’acreditació del
requisit de l’exercici de l’activitat professional i poden efectuar-se simultàniament al
contracte de professorat associat sempre que ambdues activitats siguin compatibles
d’acord amb el que estableix la normativa vigent.
7. Per als casos en que es dugui a terme una activitat empresarial o professional inscrita
als Cens d’Empreses, Professionals i Retenidors, en la que s’obtinguin rendiments
subjectes a retenció o a ingrés a compte, la certificació d’alta censal, juntament amb la
declaració responsable que s’exerceix l’activitat i s’obtenen rendiments subjectes a
retenció o ingrés a compte, s’admetrà com acreditació del requisit.
8. En aquells supòsits en els que per a l’exercici de l’activitat professional no resulti
obligatòria l’alta en cap dels diferents règims del sistema de la Seguretat Social, una
certificació del Col·legi Professional que acrediti l’exercici de l’activitat professional i
l’alta a la corresponent Mutualitat de Previsió s’admetrà com acreditació del requisit.
9. L’exercici de l’activitat professional s’haurà d’acreditar en les successives renovacions
del contracte de professorat associat.

1
2

ERE= Expediente de Regulación de Empleo
ERTE= Expediente de regulación Temporal de Empleo
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ÀMBIT D’APLICACIÓ
Aquest acord s’aplicarà en els processos de selecció de professorat associat que convoqui la
UdL durant el curs 2021/22 i curs 2022/23. No obstant això, les contractacions de professorat
associat que s’hagin de produir per fer front a necessitats docents sobrevingudes i que s’han de
cobrir amb caràcter d’urgència, així com les contractacions necessàries per substituir les baixes
per malaltia, els permisos de maternitat o paternitat, les llicències per estudis o recerca, les
distincions ICREA-Acadèmia, les reduccions de docència previstes en els programes de
promoció de la recerca amb finançament específic i les substitucions de càrrecs acadèmics, es
realitzaran d’acord amb les propostes dels departaments corresponents i l’acord de la Comissió
de Personal Acadèmic.

El vicerector de Professorat

La Presidenta del Comitè d’Empresa del Personal
Docent i Investigador Laboral

Francesc Giné de Sola

Silvia Campanera Reig
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