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Basa la present denuncia en els següents  
 
 
                              FETS:  

Antecedents 

La tipologia contractual del personal docent i investigador no funcionari de la 
Universitat Autònoma de Barcelona queda recollit, a l’empara diversa normativa 
de caràcter general com ara el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre 
régimen del profesorado universitario (BOE 19/06/1985; text consolidat), la  , 
por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades (BOE núm. 89, 13/04/2007; text consolidat), la Llei 1/2003, de 19 
de febrer, d’universitats de Catalunya – DOGC núm. 3826 - 20/02/2003) i el 
Conveni col.lectiu per al personal docent i investigador de les universitats 
públiques catalanes (DOGC núm. 4821 – 14/02/2007) així com en diversos 
reglament interns de la pròpia universitat. Entre aquests, cal destacar el text 
refós del “Reglament de personal acadèmic de la Universitat Autònoma de 
Barcelona” aprovat per acord del Consell de Govern de la Universitat Autònoma 
de Barcelona del 17 de novembre de 2010. 

D’entre les diverses figures de professorat contractat contemplades en la 
legislació vigent està la del professorat visitant. A propòsit de la mateixa, el 
Conveni col·lectiu per al personal docent i Investigador de les universitats 
públiques catalanes, en el seu article 11, estableix (el subratllat i la negreta són 
nostres): 

“Professorat visitant: desenvolupa activitats específiques de docència i de projectes de recerca. És contractat temporalment per 
un període màxim de tres anys entre professors i investigadors d’altres universitats o de centres de recerca, i assimilat a una de 
les categories de personal docent i investigador en funció de les activitats a desenvolupar i de l’experiència docent i de recerca de 
la persona contractada, així com de la seva titulació. El contracte d’aquest professorat inclourà les clàusules específiques i els 
pactes individuals acordats per a cadascun d’ells”. 

Així mateix l’article 9 del “Reglament de personal acadèmic de la Universitat 
Autònoma de Barcelona “ estableix (el subratllat i la negreta són nostres): 

Article 9. Professorat visitant: règim general  

1. Els professorat visitant està vinculat d'una manera estable i permanent a un centre d'ensenyament o 
d'investigació superior, està convidat pel Rectorat o per un departament a desenvolupar la seva activitat en aquesta 
Universitat, amb caràcter temporal. 

2. A la proposta de contractació d'un professor o una professora visitant, s'adjuntarà el programa d'activitats que 
desenvoluparà. La proposta haurà de ser aprovada pel vicerector de Personal Acadèmic. 

3. El professorat visitant s'haurà d'adscriure a una àrea de coneixement o especialitat del departament i 
desenvoluparà la seva tasca de manera ordinària amb dedicació a temps complet. Excepcionalment, el vicerector 
de Personal Acadèmic podrà autoritzar la contractació de professorat visitant a temps parcial. En aquest cas, les 
retribucions s'equipararan als diversos nivells que s'estableixen per al professorat associat a temps parcial. La 
durada màxima del seu contracte serà de tres cursos acadèmics i no haurà de desenvolupar tasques de gestió. El 
professorat visitant no es computarà a l'efecte de determinar la representació dels departaments o professorat en els 
diversos òrgans de govern. 4. La contractació d'un professor o una professora visitant amb càrrec a crèdits d'un 
departament haurà de ser autoritzada expressament pel vicerector de Personal Acadèmic. 

4. La contractació d'un professor o una professora visitant amb càrrec a crèdits d'un departament haurà de ser 
autoritzada expressament pel vicerector de Personal Acadèmic. 
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Fets denunciats. 

1.- Tenim constància que l’Àrea de Personal Acadèmic de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, que depèn orgànicament del Vicerector de 
Professorat i Programació Acadèmica, ha tramès una nota informativa sobre 
la contractació de professorat per al curs 2013/2014 en la que es llegeix (veure 
pàg. 3 document núm. 1 aportat): 

PROFESSORS VISITANTS 

Per a ser contractat com a Professor Visitant caldrà acreditar que, almenys fins al darrer any, 
ha  estat  o  és  professor  o  investigador  en  una  universitat  o  centre  d’investigació  superior. 
També haurà d’adjuntar el programa d’activitats que desenvoluparà a la UAB. 

Incomplint-se el que estableix l’article 9 apartat 1 del reglament de la Universitat 
Autònoma de Barcelona en relació a que el professor visitat està vinculat d'una 
manera estable i permanent a un centre d'ensenyament o d'investigació superior. 

2.- D’igual manera, tenim constància que en determinats departaments de la 
Universitat Autònoma de Barcelona s’està incomplint el que estableix el 
reglament de la Universitat Autònoma de Barcelona, en contractar com a 
professors visitants professors que acabaven contracte laboral amb la mateixa 
institució: així, per exemple, l’acord núm 5. de la Comissió Executiva de 14 de 
febrer de 2011 del Departament d’Economia de l’Empresa (veure pàg. 2 
document núm. 2 aportat) estableix: 

5è. Acord: Donar un espai de temps de 3 anys més a un professor Lector que ha arribat al seu 
cinquè any, quan tingui una acreditació de 'Contratado Doctor' per part de l'ANECA. La forma 
contractual, fins que no ens indiqueu el contrari, és la d'un Professor Visitant (nivell 4). 

3.- En el mateix departament es vincula la figura de professor visitant a una 
modalitat de contractació (“tenure-track” veure pàg. 1 acta de la Comissió 
Executiva del 1 de febrer de 2011, adjuntada com a document núm 3) no 
recollida a cap normativa vigent: 

D'altra banda, també se  l'informa del disseny dels nous tenure‐track en què està pensant el 
departament. Un doctor es contractat com a Professor Visitant i 'espera que en 1 o 2 anys es 
pugui acreditar com a Lector.  

Al professorat visitat contractat sota aquesta modalitat de “tenure track”  no se li 
exigeix, tal com estableix l’article 9 apartat 1 del Reglament de la Universitat 
abans esmentat, tenir una vinculació estable i permanent amb un Centre 
d’Ensenyament o Investigació Superior. Únicament s’estableix que (veure pàg. 
4 document núm. 2 adjuntat): 

3. S’ acorda una política de contractació para tenure‐tracks de d'investigadors amb títols  de  
doctor   no   obtinguts   en   els   programes   de   doctorat   del   departament d’Economia de 
l’Empresa. 
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4.- Així mateix, tot i que el règim de dedicació del professorat visitant s’equipara 
al d’un professor a temps complet (veure article 9 apartat 3 del reglament de 
personal acadèmic de la Universitat abans esmentat) al professorat visitant 
contractat amb règim de tenure track se li aplica una càrrega docent reduïda. 
(veure documents núm 4A i 4B –pàg. 6– sobre reduccions en els cursos 2011-
2012 i 2012-2013 així com document núm 5 per al curs 2013-2014). 

5.- Malgrat que l’article 9 apartat 3 del reglament de professorat de la 
Universitat Autònoma de Barcelona estableix que el professorat visitant no pot 
desenvolupar tasques de gestió, hi ha almenys un cas en que això s’incompleix 
(veure documents adjunts núm 6A i 6B). 

6.- D’acord amb les dades públiques del directori de la Universitat Autònoma, 
els anys 2012 i 2013 la major part de professorat visitant estava concentrat a 
dos departaments dels 57 que hi ha a la Universitat: el departament 
d’Economia i Història Econòmica i el departament d’Economia de 
l’Empresa. Entre els dos departaments esmentats, acumulaven prop del 50% 
del total de professorat visitant de la Universitat (veure documents adjunts núm. 
7A i 7B). 

En conseqüència, existeix la sospita fonamentada de que almenys en 
determinants departaments s’està aplicant de manera irregular la normativa 
sobre contractació de professorat visitant de la Universitat Autònoma de 
Barcelona. D’igual forma, la instrucció sobre contractació de professorat en el 
seu punt relatiu a professorat visitant remesa a les direccions de departament 
no compleix amb la reglamentació de la mateixa Universitat. 

Per aquesta raó, posem els fets descrits en coneixement d’aquesta inspecció a 
fi de que els analitzi i INSTI a l’empresa a que apliqui de les normes vigents 
respecte a la contractació del personal acadèmic visitant pel curs 2013-2014 
d’acord el que estableix el Reglament de Personal Acadèmic de la Universitat 
Autònoma de Barcelona així com que informi al Comitè d’Empresa del 
Personal Docent i Investigador les contractacions en qüestió i les 
circumstàncies legals que les emparen. 
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