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CRITERIS ESPECÍFICS PER PRIORITZAR PROFESSORAT AGREGAT QUE VULGUI ACCEDIR 

A PLACES DE TITULAR D’UNIVERSITAT (TU) 

Aprovat en Consell de Govern de 28 d’octubre de 2020 
Modificat en Consell de Govern de 21 de desembre de 2021 

 

PREÀMBUL 

L’article 48.4. de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada 

per la Llei orgànica 4/2007, estableix que “el personal docent i investigador contractat, 

computat en equivalències a temps complet, no podrà superar el 49 per cent del total de 

personal docent i investigador de la universitat”. Per complir aquesta norma i contribuir a 

l’equilibri de les plantilles de professorat funcionari i professorat laboral de la Universitat, 

el professorat agregat acreditat pot sol·licitar la priorització per accedir a places de titular 

d’universitat. 

 

OBJECTIU 

L’objectiu d’aquests criteris és proporcionar a la Universitat un procediment que permeti 

distribuir les places de titular d’universitat disponibles en l’oferta pública d’ocupació del PDI 

entre el professorat agregat acreditat o habilitat per a titular d’universitat  interessat a 

accedir a la via funcionarial a partir de dos criteris principals, l’antiguitat en l’acreditació i 

l’activitat de recerca.  

 

 NORMATIVA 

 1.1 Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei 

orgànica 4/2007 

1.2 Estatut de la Universitat Rovira i Virgili, aprovat pel Decret 202/2003, de 26 d'agost 

1.3 Normativa de concursos d’accés a places de professorat funcionari dels cossos docents 

universitaris de la URV, aprovada per Consell de Govern el 30 d’abril de 2009 i modificada 

posteriorment  

1.4 La resta de normativa aplicable 

 

PROCEDIMENT 

El procediment consta de dues fases: 

1. Convocatòria de priorització de persones candidates a les places de TU 

2. Convocatòria de concurs d’accés a les places de TU 

 

REQUISITS 

1. Relació contractual permanent com a professora agregat o professora agregada de la 

URV. 

2. Disposar de l’acreditació/habilitació com a TU. 

3. Disposar d’un tram de recerca viu. 

 

CRITERIS ESPECÍFICS DE PRIORITZACIÓ 

1. Any de concessió de l’acreditació/habilitació com a TU. 
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Criteris que s’aplicaran fins a aconseguir el desempat: 

1. Les persones candidates s’ordenen, en primer lloc, en funció del nombre de trams de 

recerca reconeguts. 

2. Les persones candidates s’ordenen, en segon lloc, en funció del gènere, de manera que 

es garantirà, en la mesura que sigui possible, igualtat en el percentatge d’homes i 

dones en les places prioritzades en cada convocatòria. 

3. Les persones candidates s’ordenen, en tercer lloc, en funció del percentatge de  

professorat funcionarii sobre professorat laboralii del departament al qual pertany, 

prioritzant els departaments en què aquest percentatge sigui menor. 

4. Les persones candidates s’ordenen, en quart lloc, en funció de la data d’inici del 

contracte com a professor agregat o professora agregada. 

 

 

i PDI funcionari: catedràtics i catedràtiques d’universitat, titulars d’universitat, catedràtics i catedràtiques 
d’escola universitària, titulars d’escola universitària i professorat en comissió de serveis. 
ii PDI laboral: catedràtics i catedràtiques contractats, professorat agregat, professorat lector, professorat 
col·laborador permanent i professorat visitant. 

                                                           


