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NORMATIVA REGULADORA DE LES CONDICIONS I EL PROCEDIMENT PER 
CONTRACTAR PROFESSORAT VISITANT DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 

Aprovada en el Consell de Govern de 28 d’abril de 2021 

 

ANTECEDENTS I FONAMENTS DE DRET 
L’article 11 del Conveni col·lectiu per al personal docent i investigador de les 
universitats públiques catalanes regula la figura del professorat visitant.  Les 
universitats poden contractar temporalment professorat visitant per dur a terme 
activitats específiques de docència i projectes de recerca entre personal docent i 
investigador procedent d’altres universitats o de centres de recerca. La durada del 
contracte és per un període màxim de tres anys i s’assimila a una de les categories 
de personal docent i investigador en funció de les activitats que hagi de dur a 
terme i de l’experiència docent i de recerca de la persona contractada, així com 
de la titulació que tingui.  

ARTICLE 1. OBJECTE 
Regular els requisits i el sistema d’ accés a la figura contractual de professorat 
visitant de la Universitat Rovira i Virgili (URV) així com l’objecte de la contractació, 
durada i condicions retributives. 

ARTICLE 2. APLICACIÓ’MBIT DÀ  
Personal docent i personal investigador procedent d’altres universitats o centres 
de recerca que vulgui dur a terme de manera temporal activitats específiques de 
docència i projectes de recerca a la URV. 

ARTICLE 3. CONDICIONS D’AUTORITZACIÓ I DURADA DE LA CONTRACTACIÓ 
Es poden autoritzar contractes de professorat visitant per participar en activitats 
específiques de docència i en projectes d’ investigació dels grups de recerca de la 
URV en els casos següents sempre que ho permeti la disponibilitat pressupostària 
del departament: 

Departaments amb dificultats d’acreditació de professorat de determinades 
àrees o àmbits de coneixement. Excepcionalment i per causes 
degudament justificades, en cas de necessitats docents en departaments 
als quals no s’hagi assignat places de professorat a temps complet en el 
model de plantilla de PDI de la URV aprovat per Consell de Govern el 5 de 
juny de 2020, sempre i que la seva força docent no sigui suficient per 
assumir la càrrega docent assignada per un curs acadèmic.  

Departaments amb necessitats docents i de recerca per absència temporal de 
professorat permanent amb dedicació a temps complet.  

La durada del contracte és d’un any prorrogable fins a un màxim de tres si es 
mantenen les condicions que n’han motivat l’autorització.  

El consell de departament amb l’autorització prèvia del vicerectorat competent en 
matèria de personal docent i investigador (PDI) acorda la contractació de 
professorat visitant, que ha d’aprovar la Comissió de Recursos Humans, delegada 
del Consell de Govern. Un cop aprovada la contractació es podrà formalitzar el 
contracte que podrà ser amb dedicació parcial o complerta. 

ARTICLE 4. REQUISITS D’ACCÉS I PROCEDIMENT 
Els requisits per accedir a la contractació com a professor o professora visitant 
són: 
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Procedir d’una universitat o centre de recerca diferent de la URV. 

Disposar del títol de doctor o doctora. 

Acreditar experiència docent i de recerca en l’àmbit de coneixement en el qual 
es sol·licita la contractació. 

La direcció del departament ha d’adreçar una sol·licitud al vicerectorat competent 
en matèria de PDI i adjuntar els documents següents: 

Acord del consell de departament que indiqui el motiu de la contractació. 

Dotació pressupostària que finançarà la contractació sol·licitada. 

Informe sobre la procedència, l’activitat i els mèrits de la persona proposada 
amb indicació de les activitats docents i projecte/s de recerca de la URV en 
els quals participarà. 

Currículum de la persona proposada. 

ARTICLE 5. CONDICIONS RETRIBUTIVES  
L’article 32 del Conveni regula la retribució del professorat visitant que s’ha 
d’assimilar a una categoria de PDI d’acord amb les funcions pròpies de cada 
categoria i els mèrits acadèmics i professionals de la persona contractada. La 
retribució del professorat visitant està composta per tots els conceptes retributius 
(amb exclusió de l’antiguitat, del complement per mèrits docents, del complement 
per mèrits de recerca i de les retribucions addicionals) de la categoria a la qual 
s’assimili. 

El professorat visitant que s’incorpori a la URV s’assimilarà amb caràcter general 
a les categories següents: 

Assimilació Titulació Acreditació 

Professorat lector Doctor/a Lector AQU o ajudant doctor ANECA 

Ajudant doctor Doctor/a Sense acreditació 

 

També es podrà assimilar a la categoria de professorat agregat si la plaça a partir 
de la qual es finança la contractació del professor o professora visitant té el 
pressupost suficient per assumir-ne el cost i si el professor o professora visitant 
disposa de l’acreditació de recerca, acreditació equivalent o superior.  

ARTICLE 6. CÀRREGA DOCENT 
L’article 7.2 de la Normativa de professorat de la URV estableix que les categories 
assimilades a professorat lector o categories superiors amb dedicació a temps 
complet d’acord amb l’article 11 del Conveni col·lectiu per al personal docent i 
investigador de les universitats públiques catalanes, han de dedicar a la funció 
docent la part de la jornada necessària per impartir cada curs acadèmic un total 
de 24 crèdits ECTS. De la seva banda, el professorat no permanent amb dedicació 
a temps complet que no estigui inclòs en l’apartat anterior, podrà dedicar a la 
funció docent la part de la jornada necessària per impartir cada curs acadèmic fins 
a un total de 32 crèdits ECTS o bé la part proporcional que correspongui en el cas 
de tenir dedicació a temps parcial. 
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA 
Els departaments que tinguin professorat visitant amb contracte vigent i que rebin 
places de professorat a temps complet en l’assignació anual de places segons el 
model de plantilla de PDI de la URV aprovat per Consell de Govern el 5 de juny de 
2020, hauran d’acordar i proposar a la Comissió de Recursos Humans delegada 
del Consell de Govern la finalització de tants contractes de professorat visitant 
com places de professorat lector hagin rebut i proveït per concurs públic. En cas 
de que no es comuniqui la finalització de cap contracte de professorat visitant, el 
contracte amb la data d’inici més recent, no serà prorrogable i finalitzarà en la 
data establerta a tots els efectes. Aquesta disposició no és d’aplicació al 
professorat visitant contractat per cobrir l’absència temporal de professorat 
permanent amb dedicació a temps complet. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA 
A partir de l’entrada en vigor d’aquesta normativa, la contractació de nou 
professorat visitant no es podrà finançar a càrrec de la dotació econòmica de 
places de plantilla oficial que passin a formar part de la plantilla única vacant de 
la URV. Tampoc no es podrà finançar a càrrec de l’amortització de places oficials 
dels departaments de la URV, amb l’excepció d’àrees amb dèficit estructural de 
plantilla derivat de la dificultat per trobar determinats perfils o per falta de 
professorat que disposi de l’acreditació necessària per accedir a la carrera 
acadèmica. 

DISPOSICIÓ FINAL 
Qualsevol circumstància no prevista per aquesta normativa ni per la legislació 
vigent s’ha de sotmetre a la consideració de la Comissió de Recursos Humans, 
delegada del Consell de Govern. Aquesta normativa entra en vigor l’endemà que 
s’aprovi. 

 


