
NORMATIVA SOBRE L’ACREDITACIÓ LINGÜÍSTICA EN ELS PROCESSOS DE 
SELECCIÓ I D’ACCÉS DEL PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR (PDI) DE LA UdL

L’Acord del Consell de Govern de la UdL de 18 de juliol de 2008 sobre política lingüística de la 
UdL: cap a una realitat multilingüe, estableix: “L’aplicació d’aquest Pla, tant a l’àmbit de la 
docència com de la recerca, obligarà que, d’acord amb la legislació vigent, les convocatòries de nou 
PDI prevegin uns requisits lingüístics adients. El Vicerectorat de Professorat haurà de preparar la 
corresponent normativa d’acord amb els criteris aprovats pel Consell Interuniversitari de Catalunya 
l’11 de juny de 2008”.

Així, doncs, d’acord amb aquesta previsió es resol:

1.  Qualsevol aspirant que vulgui participar en un procés de selecció i d’accés al PDI de la UdL 
haurà d’acreditar el grau de coneixement lingüístic de llengua catalana amb el nivell de suficiència 
(nivell C). Aquest nivell garanteix la capacitat de fer un ús de la llengua catalana per comunicar-se 
satisfactòriament, de forma oral i escrita, d'acord amb les exigències de les tasques acadèmiques.

2.  Aquest requisit es demanarà a totes les categories del PDI a temps complet actuals o que es 
puguin determinar en el futur, i en particular a les següents:

- catedràtics i catedràtiques d'universitat
- professorat titular d'universitat
- professorat agregat
- professorat lector
- professorat col·laborador

3.  El coneixement suficient de la llengua catalana haurà d'acreditar-se en els processos de selecció i 
d’accés del professorat.

3.1. En el cas del professorat que s'integra en els cossos de funcionariat docent, l'acreditació del 
coneixement lingüístic s’ha de fer en el marc dels concursos de selecció i d’accés convocats per la 
Universitat. Amb aquesta finalitat, la convocatòria de concursos per a la provisió de places de 
cossos docents ha de preveure l'acreditació del nivell de suficiència de llengua catalana.

3.2. En el cas del professorat contractat per la universitat, l’acreditació del coneixement lingüístic 
s’ha de fer en el marc dels concursos de selecció i d’accés convocats per la universitat, les 
convocatòries dels quals han de preveure l’acreditació del nivell de suficiència de llengua catalana.

4. El professorat associat que no acrediti el coneixement suficient de la llengua catalana en el marc 
dels concursos de selecció  convocats per la Universitat de Lleida disposarà d'un període transitori, 
d'un màxim de dos anys, per fer-ho.

 
5.  L'acreditació del nivell de suficiència de llengua catalana es pot fer presentant algun dels 
documents següents:

a) Certificat de referència de nivell de suficiència de català (nivell C) de la Secretaria de Política 
Lingüística, la qual estableix la normativa vigent a Catalunya sobre avaluació i certificació de 
coneixements de català.



b) Qualsevol dels títols, diplomes i certificats que es consideren equivalents al certificat de nivell de 
suficiència de català (nivell C) de la Secretaria de Política Lingüística, d’acord amb la normativa 
vigent.
c) Certificat de nivell de suficiència de llengua catalana o certificat de nivell de suficiència de 
llengua catalana per al personal docent i investigador expedits per la Universitat de Lleida, que 
equivalen al certificat de suficiència de català (nivell C) de la Secretaria de Política Lingüística. La 
UdL organitzarà proves per obtenir aquest nivell específiques per al PDI, i el Servei Lingüístic, 
d’acord amb el Vicerectorat de Professorat, oferirà la formació necessària.
 
6.  L’acreditació del coneixement de la llengua catalana en els processos de selecció i d’accés del 
professorat es pot fer també amb la documentació següent:

a)  Títol d’ensenyament reglat no universitari que, d’acord amb la normativa vigent, acrediti 
coneixements de català equivalents al nivell de suficiència.

b) Títol exigit com a requisit específic de participació a la convocatòria que acrediti que es té el 
nivell de coneixement establert o un de superior.

c) Certificat que acrediti que l’aspirant ha participat i ha obtingut plaça en processos anteriors de 
selecció i d’accés de professorat per accedir a una universitat en què hi havia establerta una prova 
de català del mateix nivell o superior.

7.  Els candidats i candidates que no han cursat estudis oficials a l’Estat espanyol o en altres països 
que tinguin l'espanyol com a llengua oficial han d’acreditar, a més, el coneixement suficient de la 
llengua espanyola.

8.  L’acreditació del nivell de suficiència de llengua espanyola es pot fer pels mitjans següents:

a) Diploma d’espanyol com a llengua estrangera expedit per l’Instituto Cervantes  de nivell 
intermedi o equivalent.

b) Certificat que acrediti que l’aspirant ha participat i ha obtingut plaça en processos anteriors de 
selecció i d’accés de professorat per accedir a una universitat en què hi havia establerta una prova 
d’espanyol del mateix nivell o superior.

9. En el marc de cada convocatòria de concursos de selecció i accés, la Universitat de Lleida 
organitzarà una prova per a que els candidats/es que no disposin de l'acreditació de nivell de 
suficiència en llengua catalana i/o espanyola, puguin examinar-se als efectes d'aconseguir, si 
s'escau, el nivell de suficiència exigit en aquesta normativa.

10.  Queden exceptuats d’aquests requisits el PDI visitant, el professorat emèrit i el professorat que 
desenvolupi una activitat acadèmica honorària.
  
11.  El rector o rectora, amb l’informe previ de la Comissió de Personal Acadèmic, pot eximir els 
aspirants d’aquests requisits quan ho reclamen les característiques específiques tant de docència 
com de recerca que li són encomanades o perquè es vincula a la docència en terceres llengües. En 
cada cas, el rector o rectora ha d’establir el període i les característiques amb què s’ha d’acreditar el 
coneixement de les llengües catalana i espanyola. 

12. Els departaments de la UdL, en funció de les seues necessitats i per tal d’aplicar el Pla 
Multilingüe, poden exigir en les convocatòries de noves places un coneixement suficient 
d’una tercera llengua (en aquesta fase d’aplicació del Pla, preferentment de llengua anglesa).



13.  Aplicació temporal
Els concursos de selecció i d’accés de professorat que estiguin convocats d’acord amb el que 
estableix l’article 3 del Reial decret 1313/2007, de 5 d’octubre, en el moment de l'adopció vàlida 
d'aquesta normativa, es regiran per la normativa anterior pel que fa al nivell de coneixement de 
català.

Aprovada pel Consell de Govern de l'1 de juliol del 2009


