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l’acreditació de la desvinculació
acadèmica.
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APROVACIÓ DE LA NORMATIVA REGULADORA DE L’ACREDITACIÓ DE LA
DESVINCULACIÓ ACADÈMICA
Antecedents i fonaments de dret
L’article 47 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya (LUC) estableix
la desvinculació acadèmica de la universitat convocant com un requisit per ser admès o
admesa en els processos selectius d’accés a les categories de catedràtic contractat o
catedràtica contractada y a la d’agregada o agregat.
L’article 50 de la Llei Orgànica 6/2011, de 21 de desembre, d’universitats, (LOU) en la
redacció donada per la Llei Orgànica 4/2007, 12 d’abril, estableix que l’estada en
universitats o centres de recerca de prestigi reconegut espanyols o estrangers, diferents
de la universitat convocant, és un mèrit preferent per accedir a la categoria de
professorat ajudant doctor. La categoria de professorat ajudant doctor establerta en la
LOU es correspon amb la categoria de professorat lector recollida en l’article 49 de la
LUC
També el Programa d’estabilització del professorat laboral temporal amb dedicació a
temps complet i del personal investigador dels programes Ramon y Cajal i Beatriz
Galindo, aprovat per Acord del Consell de Govern CG/2018/05/16, de 23 de juny,
estableix com a requisit per a la superació del mateix acomplir el criteri de desvinculació
previst a la legislació esmentada.
El Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) ha establert, en successives sessions,
uns criteris generals equivalents per a tot el sistema universitari de Catalunya, establint
també mesures transitòries d’adaptació als esmentats criteris.
Analitzat el desenvolupament dels processos selectius convocats un cop posada en
marxa aquesta mesura, les comissions jutjadores han manifestat que seria convenient,
dins del marc establert per al conjunt dels sistema universitari de Catalunya, concretar i
desenvolupar els criteris per a l’acreditació de la desvinculació com una eina per facilitar
la tasca d’aquestes comissions en el procés selectiu. Aquest desenvolupament serà
també una eina clarificadora dels requisits a acomplir pel professorat que participa en el
Programa d’estabilització.
Atesos els motius exposats, en exercici de les competències establertes a l’article 206
dels Estatuts, amb l’informe favorable de la Comissió de Personal i Acció Social, el
Consell de Govern formula el següent
ACORD
Únic- Aprovació de la normativa reguladora de l’acreditació de la desvinculació
acadèmica.
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NORMATIVA REGULADORA DE L’ACREDITACIÓ DE LA DESVINCULACIÓ
ACADÈMICA
Article 1. Objecte
L’objecte d’aquesta normativa és establir els criteris d’aplicació i el procediment per
acreditar la desvinculació acadèmica a la Universitat de Politècnica de Catalunya (UPC).
Article 2. Àmbit
La present normativa s’aplicarà en els processos selectius en la convocatòria dels quals
s’estableixi com a mèrit preferent o requisit la desvinculació acadèmica de la UPC.
Tanmateix, també serà d’aplicació per a l’acreditació del requisit establert per a la
superació del Programa d’estabilització de la UPC.
Article 3. Desvinculació acadèmica
Una persona ha estat desvinculada acadèmicament de la UPC quan ha realitzat
íntegrament els estudis de doctorat i obtingut el títol de doctor en una altra universitat o,
alternativament, pot acreditar la realització d'activitats docents o investigadores,
predoctorals o postdoctorals, o de transferència de tecnologia o de coneixements en un
ens diferent a la UPC durant un període de, com a mínim, dos anys amb posterioritat a
la seva formació inicial (grau i màster o equivalent).
Encara que la desvinculació contractual pot ser indicativa de la desvinculació
acadèmica, la desvinculació acadèmica no implica, necessàriament, la desvinculació
contractual.
Article 4. Criteris per a la valoració de la desvinculació acadèmica
1. La realització íntegra dels estudis de doctorat en una altra universitat, la qual ha
expedit el títol de doctor, acredita la desvinculació acadèmica.
2. Haver obtingut un contracte a la UPC de professorat permanent o de la categoria
de Professorat Lector o equivalent mitjançant convocatòria anterior a 31 de de
desembre de 2014, acredita la desvinculació acadèmica.
3. Per a valorar la resta d’activitats, realitzades amb posterioritat a la formació inicial
de la persona (grau i màster o equivalent) es tindrà en compte els següents
criteris:
a. En relació a la naturalesa de les activitat realitzades es tindran en
compte:
• Activitats de docència universitària.
• Activitats de R+D+I.
• Activitats de transferència de tecnologia i de coneixement.
• Activitats professionals rellevants per al contracte al qual es vol
optar.
b. En relació a la durada de l’activitat, es consideren:
• Els períodes d’activitat a partir de tres mesos.
• Els períodes inferiors a tres mesos però superiors a dos fins a un
màxim de cinc períodes d’aquesta durada.
c. En relació amb el vincle amb els ens on s’ha realitzat l’activitat i amb la UPC:
• La consideració de les activitats com a desvinculació acadèmica és
independent del vincle concret (contracte, beca, estades formativa,
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etc.) mantingut amb l’ens extern, acomplerts el conjunt de criteris
d’aquesta normativa.
• Els ens externs poden ser universitats, centres de recerca, empreses
públiques o privades etc. En tot cas, amb personalitat jurídica pròpia,
inclosa la situació d’autònom o autònoma.
• Els ens vinculats amb la UPC amb personalitat jurídica pròpia (NIF
propi) tenen la consideració d’ens extern. En tot cas, no es podran
al·legar com a període de desvinculació les estades formatives
realitzades en ens vinculats, mentre es manté un vincle laboral amb
la UPC, però sí les activitats realitzades mitjançant contractes amb
aquests ens.
• Es pot acreditar desvinculació acadèmica encara que en el període
considerat hi hagi vinculació contractual amb la UPC: permisos de
mobilitat i sabàtics, excedències, permisos per estudis etc. sempre i
quan tinguin la durada mínima establerta i hagin estat autoritzats
segons la normativa en vigor. En el cas que la vinculació amb la UPC
sigui de professorat associat, l’existència o no de desvinculació
acadèmica durant aquest període es determina per la seva activitat
principal i d’altres activitats externes realitzades.
• En tot cas, no es poden al·legar activitats en ens externs en situació
d’infracció del règim d’incompatibilitats d’aplicació al personal de la
UPC, sense perjudici de les responsabilitats incorregudes per la seva
infracció.
d. En relació a la documentació aportada
• L’acreditació de la o les estades que conformen la desvinculació,
en la forma que determini la corresponent convocatòria, es podrà
realitzar per qualsevol mitjà vàlid en dret (contractes, certificats,
etc.) que, en tot cas, haurà de reflectir, com a mínim, la
identificació de l’ens on s’ha realitzat, l’inici i fi de l’estada i el
contingut de la mateixa.
• En el cas que l’activitat s’hagi desenvolupat per compte propi,
caldrà aportar també documentació de les activitats
desenvolupades.
• En qualsevol cas, la UPC es reserva el dret a demanar
documentació complementària i original per avaluar la
desvinculació.

Article 5. Valoració de la desvinculació
1. La desvinculació acadèmica és un requisit o mèrit preferent binari: s’assoleix o no
s’assoleix i no pot ser avaluat parcialment.

2. En els processos selectius, la consideració de mèrit preferent comporta que la
desvinculació acadèmica ha de tenir un valor igual o superior a qualsevol dels altres
mèrits tinguts en compte en el procés selectiu.
Article 6. Procediment per a l’acreditació dels períodes de desvinculació
L’acreditació de la desvinculació acadèmica es realitza en la forma que determini la
corresponent convocatòria del procés selectiu o del Programa d’estabilització.
En tot cas, superat un procés selectiu a la UPC en el qual s’hagi valorat que la persona
candidata acreditava el mèrit o el requisit de desvinculació, aquest mèrit o requisit tindrà
la consideració d’acreditat per a futures convocatòries de processos selectius a la UPC.
Pàgina 3/4

Així mateix, l’acreditació de la desvinculació en el Programa d’estabilització tindrà la
consideració d’acreditació per a futurs processos selectius.
Disposició addicional.
Sense perjudici del previst en l’Article 6 d’aquesta normativa, en un termini de sis mesos
des de l’aprovació d’aquest normativa, s’haurà d’elaborar i aprovar un procediment per
tal que el personal de la UPC pugui acreditar la desvinculació per tal que els serveixi per
a la participació en les convocatòries de processos selectius o del Programa
d’estabilització.
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