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Programa de carrera horitzontal del Professorat Associat 

 

La figura del professorat universitari associat fou introduïda per la Llei de reforma universitària 
amb l’objectiu de captar especialistes de reconeguda competència que desenvolupessin la 
seva activitat professional fora de la universitat. La vinculació d’aquests especialistes amb la 
universitat tenia naturalesa administrativa i temporal. 

La Llei orgànica d’universitats (LOU), tot mantenint les característiques bàsiques de la 
categoria,  va determinar que el professorat associat fos contractat en règim laboral, mantenint 
la vinculació temporal i amb dedicació a temps parcial, tot preveient mecanismes transitoris 
d’adaptació de  les antigues figures administratives al règim laboral. 

El Conveni col·lectiu per al personal docent i investigador de les universitats públiques 
catalanes va establir el tipus retributiu per al professorat associat bàsic facultant a les 
universitat, prèvia negociació amb el seu comitè d’empresa, per determinar altres tres tipus 
retributius. 

A la UPC, l’acord de Consell de Govern 175/2008, de 17 de desembre, pel qual s’aprovà 
l’adaptació, avaluació i carrera horitzontal del professorat associat a temps parcial va perseguir 
tres objectius: adaptar el professorat contractat com a professor associat vinculat en règim 
administratiu al règim laboral, establir el procés d’avaluació del personal d’aquesta categoria i 
els mecanismes de promoció horitzontal determinant els tipus retributius establerts en el 
Conveni col·lectiu i les condicions per accedir-hi. 

Una vegada finalitzada l’adaptació dels contractes administratius, es fa necessària una revisió 
del model de carrera horitzontal del professorat que reconegui no només l’activitat 
desenvolupada a la UPC sinó l’excel·lència en la seva activitat professional que és el requisit 
fonamental que defineix aquesta figura docent universitària. Així mateix, els creixents requisits 
en relació amb el nombre de doctors que imparteixen docència en les acreditacions de 
titulacions fan convenient reconèixer i incentivar l’assoliment d’aquest grau acadèmic entre el 
professorat associat.  

Pels motius exposats, en exercici de les competències establertes en l’article 59,c) dels 
Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya, el Consell de Govern, assoleix el següent 

ACORD 

Aprovar el programa de carrera horitzontal del professorat associat. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA DE CARRERA HORITZONTAL DEL PROFESSORAT ASSOCIAT 

1. Contractació de professorat associat i determinació dels tipus retributius

El professorat associat és contractat entre especialistes de reconeguda competència que 
acreditin exercir la seva activitat fora de l’àmbit acadèmic universitari. L’accés es realitza 
mitjançant la superació del concurs de provisió corresponent.  

Els tipus retributius del professorat associat a temps parcial de la UPC són quatre, d’acord amb 
l’article 34 del Conveni col·lectiu per al personal docent i investigador laboral de les universitats 
públiques catalanes: bàsic, tipus 2, tipus 3 i tipus 4  

El bàsic és el tipus inicial que s’atribueix al professorat associat en iniciar la seva vinculació 
amb la UPC. Els tipus 2 i 3 s’assoleixen per la superació de les convocatòries previstes en 
aquest Programa i el tipus 4 queda reservat a casos excepcionals de transcendència 
estratègica per a la UPC, a criteri del rector, que ha d’informar al Consell de Govern i als 
òrgans de representació dels treballadors de les causes de la contractació amb aquest nivell.  

2. Convocatòria

Anualment, d’acord amb la disposicions pressupostàries consignades específicament en el 
pressupost de la UPC, el vicerector o la vicerectora amb competència en l’àmbit de personal 
docent i investigador realitza una convocatòria del Programa de carrera horitzontal del 
professorat associat, que es publica al portal per al personal de la UPC. Aquesta convocatòria 
inclou el calendari previst, el procediment, la dotació pressupostària del programa i la 
distribució per àmbits de la mateixa. 

3. Sol·licitud

El professorat associat en actiu de la UPC pot sol·licitar en cada convocatòria la seva avaluació 
als efectes de carrera horitzontal previstos en aquest programa. 

Les persones interessades han de presentar una sol·licitud d’acord amb el model, en la forma i 
en els terminis previstos en la convocatòria. 

La sol·licitud ha de concretar l’àmbit en el qual vol ser avaluat el candidat i s’ha d’acompanyar, 
en el format que es determini en la convocatòria, de: 

a. Currículum Vitae complert en format lliure.
b. Un resum d’un màxim de cinc pàgines de les cinc aportacions científiques, tècniques,

artístiques o de qualsevol altre índole que, a judici de l’aspirant, siguin les més
rellevants de la seva carrera professional, emfatitzant la rellevància de les aportacions
seleccionades i la contribució personal a les mateixes.

En qualsevol moment del procés, és  podrà requerir al candidat o a la candidata la acreditació 
documental dels mèrits argumentats 

4. Requisits mínims

Per accedir al tipus 2 es requereix 

• Acreditar una antiguitat mínima de cinc anys a la UPC en el nivell de de professorat
associat a temps parcial bàsic a la data de la convocatòria.



• Disposar d’una nota no inferior a 3,50, en mitjana1 de la pregunta que reculli la
valoració global sobre l’actuació del professorat de les cinc darreres avaluacions
realitzades, de les enquestes de l’estudiantat.

• Haver complert un mínim del 80% de la seva capacitat lectiva efectiva, en mitjana de
tota la seva vinculació prèvia com a professorat associat..

Per accedir al tipus 3 es requereix: 

• Acreditar una antiguitat mínima de cinc anys a la UPC en el nivell de de professorat
associat a temps parcial de tipus 2 a la data de la convocatòria.

• Disposar d’una nota no inferior a 3,50, en mitjana2 de les cinc darreres avaluacions
realitzades, de les enquestes de l’estudiantat

• Haver complert un mínim del 85% de la seva capacitat lectiva efectiva, en mitjana de
tota la seva vinculació prèvia com a professorat associat.

Valorats els requisits mínims, el vicerector o la vicerectora amb competència en l’àmbit de 
personal docent i investigador publica la relació d’admesos i exclosos. 

5. Informes de les Unitats

Les unitats d’adscripció de les persones sol·licitants durant els darrers cinc cursos com a 
professorat associat han d’emetre un informe valoratiu que pot ser favorable o desfavorable i 
prioritzar les sol·licituds valorades com a favorables.  

En el cas d’accés a Tipus 2, per valorar una sol·licitud com a favorable és condició necessària 
però no suficient que el candidat o la candidata estigui en possessió del títol de doctor o acrediti 
una experiència professional d’especial rellevància en relació a la docència que duu a terme.  

Per l’accés a Tipus 3, per valorar una sol·licitud com a favorable és condició necessària però no 
suficient que el candidat o la candidata compleixi almenys un dels següents requisits

a) estigui en possessió del títol de doctor,
b) acrediti una experiència professional d’especial rellevància en relació a la docència
que duu a terme i tingui reconeguda una antiguitat de quinze anys com a professorat
associat a la UPC a la data de la convocatòria. 

Com a criteris de priorització, les unitats podran tenir en compte els resultats acadèmics 
aconseguits i les contribucions científiques, tecnològiques, artístiques o professionals 
desenvolupades en l’àmbit d’empreses, institucions o com a professionals liberals, considerant 
la seva qualitat i repercussió en l’àmbit en el qual el candidat o candidata desenvolupa la seva 
activitat docent. 

Les unitats on la persona candidata ha exercit docència en els darrers cinc cursos com a 
professor associat també han d’emetre un informe en el qual es posi de manifest el parer 
favorable o desfavorable mitjançant votació individual i secreta. 

En tots els casos, els informes els elaboren els òrgans col·legiats que determini el reglament de 
les unitats corresponents i hauran d’anar acompanyats dels resultats de les votacions.  

1 Per obtenir la mitjana de les valoracions de les enquestes d’un període determinat es fa la 
suma agregada de totes les valoracions i respostes obtingudes de les enquestes individuals 
durant el període sotmès a avaluació, en aquest cas les cinc darreres avaluacions, i es calcula 
la mitjana aritmètica. El resultat obtingut s’arrodoneix a dos decimals. 
2 Ídem.



6. Valoració

La CSAPDIU, tenint en compte la informació presentada pels candidats i per les candidates i 
els informes i prioritzacions de les unitats, avalua i ordena les candidatures per àmbits amb 
criteris d’assoliment de resultats acadèmics de la tasca desenvolupada a la UPC i de qualitat i 
repercussió en la docència de les contribucions científiques, tecnològiques, artístiques o 
professionals desenvolupades fora de l’àmbit acadèmic universitari. Aquesta ordenació per 
àmbits és elevada al Consell de Govern prèvia presentació informativa als representants dels 
treballadors. 

De forma excepcional i justificada, la CSAPDIU pot recomanar al rector a una de les persones 
candidates de qualsevol del tipus per a l’assignació del tipus 4.  

7. Resolució

El Consell de Govern, d’acord amb la proposta ordenada de la CSAPDIU, la dotació 
pressupostària definida en la convocatòria i la dedicació efectiva contractada dels candidats, 
aprova la proposta definitiva per àmbits del personal en actiu com a professorat associat que 
ha superat el Programa de carrera horitzontal que en cap cas podrà implicar una despesa 
superior a la dotada específicament en el pressupost de l’exercici corresponent. 

8. Efectes

Els efectes econòmics i administratius per al personal que hagi superat el Programa de carrera 
horitzontal seran de l’inici del curs en el qual s’hagi resolt la convocatòria  

Assolida la classificació com a professorat associat tipus 2 o tipus 3, aquesta es mantindrà en 
successives contractacions com a professorat associat encara que es produeixin períodes de 
desvinculació. 

Disposició derogatòria 

Aquesta normativa deroga tots els acords previs sobre la matèria i, en concret, l’Acord de 
Consell de Govern 175/2008, de 17 de desembre, pel qual s’aprova l’adaptació, avaluació i 
carrera horitzontal del professorat associat a temps parcial. 

Disposició final 

Aquest acord entrarà en vigor l’endemà de la seva aprovació pel Consell de Govern. 




