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ACORD DE LA JUNTA DEL CONSELL INTERUNIVERSITARI DE 
CATALUNYA SOBRE LA MODIFICACIÓ I REFOSA DE L’ACORD DELS 
CRITERIS D’APLICACIÓ DEL REQUISIT DE DESVINCULACIÓ EN LES 
CONVOCATÒRIES DE PROFESSORAT CONTRACTAT PERMANENT 

(AGREGAT I CATEDRÀTIC) I PROFESSORAT LECTOR 
 
 
 
Antecedents 
 
Els articles 47 i 49 de la Llei 1/2003, d’Universitats de Catalunya, estableixen que per 
ser admès als processos selectius que les universitats convoquin per accedir a 
contractes de catedràtic/a, de professor/a agregat/ada o de professor/a lector/a, la 
persona candidata ha d’acreditar almenys dos anys d’activitat docent o investigadora, 
predoctoral o postdoctoral, en situació de desvinculació de la universitat convocant. Per 
a les figures permanents, a més, la Llei estableix que l’acreditació pot ser d’activitat de 
transferència de tecnologia o de coneixements i que la desvinculació de la universitat ha 
de ser acadèmica.  
  
Aquest requisit s’establí per promoure la mobilitat del professorat, eina bàsica per a 
l’aposta per l’excel·lència, la qualitat i la internacionalització de les universitats 
catalanes.  
  
Així doncs, amb l’exigència d’aquest criteri  es pretén assegurar que el professorat que 
s’incorpora de forma permanent (o en una figura de professorat lector), ja ha tingut una 
experiència rellevant fora de la universitat que convoca el contracte i, per tant, pot 
aportar al sistema nous coneixements acadèmics, de recerca i professionals rellevants.  
  
Atesa la situació d’aplicació d’aquests criteris en les diferents universitats, en data 6 de 
novembre de 2013, la Junta del CIC va acordar encomanar a la Comissió de Personal 
Acadèmic que considerés uns criteris equivalents per a tot el sistema universitari de 
Catalunya, per donar compliment a aquest criteri de desvinculació, d’acord amb les 
directius determinades per la Junta.  
 
En data 30 de gener de 2014, i atenent a la proposta de criteris feta per la Comissió de 
Personal Acadèmic, la Junta del CIC va aprovar l’Acord sobre els criteris d’aplicació del 
requisit de desvinculació de les futures convocatòries de professorat permanent 
(agregat i catedràtic) i professorat lector. Posteriorment, la Junta del CIC va aprovar la 
modificació d’aquest Acord en data 1 d’octubre de 2015. 
 
En data 13 de novembre de 2019, la Comissió de Personal Acadèmic proposa a la Junta 
del CIC modificar el punt 1 de l’Acord anterior per afegir que “Excepcionalment, també 
podran ser computables un màxim de cinc estades d’entre 2 i 3 mesos” i fer-ne la refosa 
corresponent.   
  
 
Vist tot això, la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya,  
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ACORDA 

 
 
1- Per a l’acompliment de la desvinculació regulada als articles 47 i 49 de la LUC seran 
computables als efectes d’acreditar la totalitat o una fracció dels dos anys previstos, les 
estades a partir de 3 mesos, dutes a terme amb posterioritat a la formació inicial del 
candidat (grau i màster o equivalent) en una entitat diferent a la universitat convocant 
del contracte, per a realitzar estudis de doctorat, tasques acadèmiques, de R+D+I i/o 
professionals rellevants per al perfil del contracte ofert. Excepcionalment, també podran 
ser computables un màxim de cinc estades d’entre 2 i 3 mesos. Aquest criteri es 
considerarà també acomplert si els estudis de doctorat han estat cursats íntegrament en 
una altra universitat, la qual ha expedit el títol de doctor.  
 
2- A partir del dia 1 de gener de 2016:  
 
a. Serà necessària l’aplicació del requisit de desvinculació als processos contractuals 
de professorat agregat i catedràtic contractat convocats per les Universitats per tal que 
la DGU emeti l’autorització corresponent de la convocatòria, d’acord amb la normativa 
vigent en cada moment. I serà d’aplicació com a mèrit preferent en els processos 
contractuals de professorat lector. 
 
b. Les persones candidates hauran d’acreditar en el moment de la seva admissió al 
concurs corresponent l’acompliment del criteri de desvinculació establert per a la 
participació en els concursos de les convocatòries de professorat esmentat.  
 
c. El criteri de desvinculació s’exigirà només la primera vegada que s’accedeixi a alguna 
de les figures de professorat lector, agregat o catedràtic contractat. En aquest sentit, no 
caldrà tornar-lo acreditar si ja s’ha obtingut prèviament un contracte d’alguna d’aquestes 
figures, o d’una altra figura de professor equivalent (o figures resultats de convocatòries 
obertes com RyC o equivalent), a la universitat convocant amb anterioritat al 31 de 
desembre de 2014.   
 
 
3- Per tal de facilitar la transició entre el moment d’aprovació d’aquest document i la data 
establerta al punt 2, les Universitats podran establir criteris específics per aquest 
període. Les Universitats donaran publicitat  als criteris d’aplicació del criteri de 
desvinculació establerts en els punts anteriors pels processos contractuals del seu 
professorat i, alhora, n’informaran a les seves unitats acadèmiques i a tot el seu personal 
docent i investigador amb contractes temporals o en formació.  
 
 
4- Pel que fa als processos selectius de professorat lector “tenure eligible” en el marc 
del Pla Serra Húnter anteriors a 1 de gener de 2016 es valorarà com a mèrit preferent 
el criteri de desvinculació d’acord amb els criteris aprovats anteriorment (punt 1).”  
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