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NORMATIVA REGULADORA DE L'ACREDITACIÓ DE DESVINCULACIÓ 

ACADÈMICA DE LA URV 

Aprovada en Consell de Govern del 17 de desembre de 2020 

 

ANTECEDENTS I FONAMENTS DE DRET 

Els articles 47.1 i 49.3 de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya (LUC), estableixen 

la desvinculació acadèmica de la universitat convocant com a requisit per  poder 
participar en els processos selectius d’accés a places de les categories de professorat 
catedràtic contractat, de professorat agregat i de professorat lector. 

L’article 50 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU), 

modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, estableix que l’estada en 

universitats o centres de recerca de reconegut prestigi espanyols o estrangers, diferents 
de la universitat convocant, és un mèrit preferent per accedir a la categoria de 

professorat ajudant doctor, categoria que es correspon amb la de professorat lector 
segons l’article 49 de la LUC. 

El Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) va considerar necessari establir uns 
criteris generals per aplicar la desvinculació acadèmica equivalents per a tot el sistema 

universitari de Catalunya amb l’aprovació de l‘Acord sobre els criteris d’aplicació del 
criteri de desvinculació de les futures convocatòries de professorat contractat 

permanent (agregat i catedràtic) i professorat lector (de la Junta del CIC de 30 de gener 
de 2014, modificat a la Junta del CIC de l’1 d’octubre de 2015). 

ARTICLE 1. OBJECTE 

Aquesta normativa té per objecte definir els criteris d’aplicació per acreditar que una 

persona candidata a una convocatòria de contractació de professorat catedràtic 

contractat, agregat o lector compleix la desvinculació acadèmica de la Universitat Rovira 
i Virgili. 

ARTICLE 2. ÀMBIT D’APLICACIÓ 

La present normativa s’aplica en els processos selectius de convocatòries que estableixin 
com a requisit o com a mèrit preferent la desvinculació acadèmica de la URV.  

Específicament, l’acreditació de la desvinculació acadèmica es considera un requisit per 
a les persones candidates a una convocatòria de contractació de professorat catedràtic 

contractat o agregat, i es considera un mèrit preferent per a les persones candidates a 
una convocatòria de contractació com a professorat lector.  

La desvinculació acadèmica, una cop acreditada, servirà per a futures convocatòries de 
processos selectius de la URV. 

ARTICLE 3. DESVINCULACIÓ ACADÈMICA 

Una persona es considera que ha estat desvinculada acadèmicament de la URV quan ha 
fet íntegrament els estudis de doctorat i ha obtingut el títol de doctor o doctora en una 
altra universitat diferent a la URV.  

Alternativament, una persona es considera que ha estat desvinculada acadèmicament 

de la URV quan acredita la realització d’activitats docents i/o investigadores predoctorals 

i postdoctorals, així com de transferència de tecnologia o de coneixement, en una entitat 
diferent de la URV durant un període de, com a mínim, dos anys (24 mesos), amb 
posterioritat a la formació inicial (grau i màster o equivalent).  

La desvinculació acadèmica no implica necessàriament la contractual. 

ARTICLE 4. CRITERIS PER VALORAR LA DESVINCULACIÓ ACADÈMICA 

Es pot acreditar la desvinculació acadèmica de la URV de les formes següents: 

La realització íntegra dels estudis de doctorat en una altra universitat diferent de la 
URV, la qual hagi expedit el títol de doctor o doctora. 

Desvinculació acadèmica d’un mínim de dos anys amb posterioritat a la formació 
inicial de la persona (grau i màster o equivalent), segons els criteris següents: 
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a. Amb relació a la naturalesa de les activitats 

• Activitats de docència universitària 

• Activitats d’R+D+I 

• Activitats de transferència de tecnologia i de coneixement 

• Activitats professionals rellevants per al contracte que es vol ocupar  

b. Amb relació a la durada de les activitats 

• Períodes d’activitat fora de la URV no inferiors a tres mesos 

• Períodes d’activitat fora de la URV entre dos i tres mesos amb un màxim 
de cinc períodes 

c. Amb relació al vincle entre la URV i les entitats en què es du a terme 

    l’activitat 

• La consideració de les activitats com a desvinculació acadèmica és 

independent del vincle concret mantingut amb l’entitat externa (contracte, 
beca, estada formativa, estada de recerca, etc.). 

• Les entitats externes poden ser universitats, centres de recerca, empreses 

públiques o privades, etc., sempre amb personalitat jurídica pròpia, inclosa 
la situació d’autònom. 

• Les entitats vinculades a la URV amb personalitat jurídica pròpia es 

consideren entitats externes, sempre que les activitats que s’hi facin es 
duguin a terme sota contractació o vincle laboral propi. 

• Es pot acreditar la desvinculació acadèmica, encara que en el període 

considerat hi hagi vinculació contractual amb la URV, inclosos els permisos 
de mobilitat, períodes sabàtics, excedències, permisos o llicències per 

estudis, etc. sempre que es compleixi la durada establerta i s’hagin 
autoritzat d’acord amb la normativa vigent en matèria de permisos i 
llicències.  

• En qualsevol cas, no es poden acreditar activitats en entitats externes en 
situació d’incompliment del règim d’incompatibilitats. 

d. Amb relació a la documentació aportada 

• La desvinculació acadèmica es pot acreditar amb qualsevol mitjà vàlid en 

dret (contractes, certificats, etc.) que, en tot cas, ha de reflectir com a 
mínim la identificació de l’entitat externa, la data d’inici i fi de l’estada i la 
naturalesa de l’activitat realitzada. 

• Si l’activitat s’ha dut a terme en nom propi, serà necessari aportar 
documentació que ho acrediti. 

• La URV es reserva en qualsevol cas el dret a sol·licitar documentació 
complementària i original per avaluar la desvinculació. 

ARTICLE 5. PROCEDIMENT 

La persona candidata a una convocatòria de contractació que hagi d’acreditar la 

desvinculació acadèmica ha de presentar al Servei de Recursos Humans una sol·licitud 
d’acreditació de la desvinculació acadèmica amb la URV adreçada al vicerectorat 

competent en matèria de personal docent i investigador segons el model que consta a 
l’annex I. 

 

 

ARTICLE 6. REQUISIT O MÈRIT PREFERENT  

L’acreditació de desvinculació acadèmica es considera requisit per als candidats a una 

convocatòria de contractació de professorat catedràtic contractat o professorat agregat, 
i es considera mèrit preferent per als candidats a una convocatòria de professorat lector. 
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Si una persona candidata ha acreditat la desvinculació en una convocatòria de 

contractació a la URV, no cal tornar-la a acreditar en cap convocatòria posterior a la 
URV. 

DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA 

L’aplicació del requisit de desvinculació acadèmica de la URV entrarà en vigor quan 

s’aprovi aquesta normativa. Serà de compliment obligat per accedir a places de 

professorat catedràtic contractat i professorat agregat a partir de la convocatòria 2020, 
i es considerarà un mèrit preferent per a les persones candidates a una convocatòria de 
contractació com a professorat lector a partir de la convocatòria 2020. 

Aquesta normativa no s’aplica a les persones que hagin obtingut un contracte a la URV 

com a professorat agregat, professorat lector o equivalent en una convocatòria de 
concurs per a la provisió de places de professorat lector o de professorat agregat 
anterior a l’any 2020. 

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA 

En tot allò no previst en aquesta normativa s’aplica la legislació i els acords vigents sobre 
la desvinculació acadèmica. 
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ANNEX I. SOL·LICITUD D’ACREDITACIÓ DE LA DESVINCULACIÓ ACADÈMICA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA 

I VIRGILI 

 

 

 

 

  

 
Annex I. Sol·licitud d’acreditació de la desvinculació acadèmica de la 

Universitat Rovira i Virgili 
 

 
1. Dades personals 

 
Cognoms i nom:      DN/NIE/Passaport: 
Adreça: 

 
2. Contracte al qual es vol optar  

 
Codi plaça: 
Departament:  
Perfil: 

 
3. Titulació universitària que va donar accés als estudis de doctorat  
 
Títol:  
Universitat: 
Data d’expedició del títol (dd/mm/aaaa): 

 
EXPOSO: 
 
 Que la meva desvinculació de la universitat convocant ha estat: 
 

a) Realització íntegra dels estudis de doctorat en una altra universitat diferent de 
la URV, la qual ha expedit el títol de doctor o doctora: 

 
Universitat:     Data expedició títol: 

 
b) Activitats realitzades amb posterioritat a la formació inicial (grau i màster o 

equivalent) en entitats externes a la URV (es poden acreditar períodes fora de 
la URV no inferiors a tres mesos i períodes fora de la URV entre dos i tres mesos 
amb un màxim de cinc períodes): 

 
Nom entitat 

externa 
Naturalesa de 
l’activitat (*) 

Data inici Data fi Adjunto 
document  
acreditatiu 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
(*) Indiqueu a l’apartat Naturalesa de l’activitat una de les opcions següents: 

- Activitats de docència universitària. 
- Activitats de R+D+I. 
- Activitats de transferència de tecnologia i de coneixement. 

- Activitats professionals rellevants per al contracte que es vol ocupar.  
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DECLARO que són certes les dades que consten en aquest document; en cas contrari, 
assumeixo les responsabilitats derivades de les inexactituds que hi puguin constar. 

 
 
Signatura  

 
 
 
 
 
 
Lloc i data 

 
 
 
 


