
 

 
Àrea de Personal Acadèmic 

 
NOTA INFORMATIVA SOBRE LA CONTRACTACIÓ DE PDI TEMPORAL 
PEL CURS 2016/2017 

 

1 

 

 
NOVETATS CURS 16/17 

 
Dins del projecte de revisió i optimització dels processos de l’Àrea de Personal Acadèmic, per a la 
contractació del pdi temporal necessari per al curs 2016/2017 i després de parlar-ho amb algunes gestions 
departamentals, posarem en marxa els següents canvis en els procediments de gestió: 
 

 Convocarem concursos per a cobrir les noves places de d’Investigadors Predoctorals (PIF) i 
Postdoctorals amb la intenció que el proper curs, si les circumstàncies ho permeten, es 
convoquin, també les d’associat. 

 Gestió virtual de tot el procediment sense paper a través de formularis electrònics i del correu 
electrònic, per tal d’evitar el consum de paper, el moviment físic de la documentació, i sobre tot 
per garantir la fiabilitat i agilitzar al màxim la gestió. 

 Signatura digital dels contractes laborals, (excepte els Associats de les Unitats Docents) per tal 
d’evitar la necessitat d’imprimir-los i signar-los presencialment, agilitzant el procés de signatura 
amb l’objectiu que tots els contractes estiguin signats i en possessió del professor abans de la 
data de la seva vigència. Per aquest motiu tant per presentar-se als concursos, com per acceptar 
la sol·licitud de contractació que hauran de presentar els departaments pels contractes 
d’associat i de visitant, caldrà que els professors disposin de signatura digital, que si no la tenen, 
podran obtenir en qualsevol ajuntament o al Registre General de la UAB del Rectorat. 

 
 
PROFESSORS ASSOCIATS 

 
Per a poder ser contractat com a professorat associat caldrà acreditar haver tingut activitat laboral fora 
de l’àmbit acadèmic universitari durant 2 anys, en els darrers 4.  
 
L’activitat principal de fora de l’àmbit acadèmic universitari haurà de ser a temps complet i, 
excepcionalment, si és a temps parcial, haurà de ser superior a la dedicació horària del contracte de 
professor associat. 
  

Acreditació de la relació laboral fora de l’àmbit acadèmic universitari 

Aquest requisit s’acreditarà amb els següents documents: 
 
-Autònoms: -Informe de vida laboral de la seguretat social. 
 
-Treballadors per compte aliè: -Informe de vida laboral de la seguretat social. 

-Còpia del contracte o certificat de l’empresa on consti la 
categoria professional. 

 
-Personal funcionari: -Certificat de serveis prestats o l’informe de vida laboral, en el cas 

que cotitzin per seguretat social. En el cas del personal NO 
acadèmic d’altres universitats, hauran de portar obligatòriament 
el certificat de serveis prestats. 

 
-Professionals (ex. advocats): Certificat del col·legi oficial on consti la data d’alta i el pagament 

de les quotes . 
 
En tots els casos (altes, pròrrogues i variacions) s’haurà d’adjuntar el Model A (Declaració de llocs de 
treball / Règim d’afiliació) indicant el contracte del professor associat i l’activitat pública o privada que 
realitzin. 
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INVESTIGADORS POSTDOCTORALS 

 
Els nous contractes de professor postdoc es faran d’acord amb els requisits que estableix la Llei Catalana 
d’Universitats, és a dir, 

No poden ser doctors per la UAB. 
Des de l’obtenció del títol de doctor fins a la data de signatura de contracte, no poden haver 
transcorregut més de dos anys. 
Els contractes de postdoc seran anuals i poden ser renovats fins a cinc anys. Excepcionalment 
es podran fer contractes per un període mínim de 6 mesos. 

El professorat postdoc que està contractat actualment a la UAB podrà ser renovat de manera anual i fins 
a un total de cinc anys. 
 
 
PROFESSORS VISITANTS 

Per als nous contractes de professor visitant caldrà acreditar que, almenys fins al darrer any, ha estat o és 
professor o investigador en una altra universitat o centre d’investigació superior. També haurà d’adjuntar 
el programa d’activitats que desenvoluparà a la UAB. 
 
Els professors visitants que finalitzin el seu contracte a 31/8/2016 i portin més de 2 anys contractats en 
aquesta categoria podran renovar fins a la data en que compleixin 3 anys.  
 
 
EDAT DE JUBILACIÓ PER AL PDI LABORAL 

 
Els professors contractats es podran jubilar als 65 anys sempre que hagin cotitzat el període establert 
legalment. 
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PROCÉS DE CONTRACTACIÓ 

 
La distribució temporal que figura a continuació, preveu la realització de concursos, els quals només es 
duran a terme en la contractació de nous Investigadors Postdoctorals i Investigadors en Formació. 
 

 
Fase1: Distribució UC’s - places 

Data Acció 

16 de març Aprovació de la dotació d’UC’s a la CPA i de la nota informativa. 

18 de marc Comunicació de les dotacions d’UC’s, la nota informativa i formulari per a la 
distribució d’UC’s als departaments. 

 
 
Investigadors Postdoctorals i Investigadors en Formació   

Data Acció 

8 d’abril  Data límit perquè els departaments enviïn via eFormulari la distribució d’UC’s, 
Àrees de coneixement i períodes de contractació. 

15 d’abril Data límit perquè l’Àrea de Personal Acadèmic validi la distribució d’UC’s. 

25 d’abril Data límit per enviar via eFormulari a l’Àrea de Personal Acadèmic la relació de 
places a convocar indicant el perfil de la plaça i els membres de la comissió de 
selecció. 

 
 
Professors associats i visitants   

Data Acció 

16 de maig  Data límit perquè els departaments enviïn via eFormulari la distribució d’UC’s, 
Àrees de coneixement i períodes de contractació. 

27 de maig Data límit perquè l’Àrea de Personal Acadèmic validi la distribució d’UC’s. 

 
 
Fase2: Concurs (només Investigadors Postdoctorals i Investigadors en Formació) 

Data Acció 

1a setmana de 
maig 

CPA on s’aprovarà la convocatòria de concursos. 

1a setmana de 
maig 

Publicació dels concursos a l’e-tauler i al DOGC. 

Del 9 al 20 de 
maig 

Data límit per presentar les sol·licituds via eFormulari signades digitalment. 
 

25 de maig Publicació de la llista de candidats admesos a l’e-tauler. 

6 de juny Data límit per presentar possibles reclamacions per esmenar els defectes de les 
sol·licituds i els motius d’exclusió. 

8 de juny Publicació de la llista definitiva de candidats a l’e-tauler. 

30 de juny Data límit per rebre via eFormulari la llista de persones guanyadores, juntament 
amb la fitxa baremant els criteris selectius.   

4 de juliol Resolució amb el resultats dels concursos i publicació de la resolució definitiva l’e-
tauler. 
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Fase3: Contractació 
 
Associats Mèdics 

Data Acció 

15 de maig * Data límit perquè els departaments enviïn a l’Àrea de Personal Acadèmic via 
eFormulari la documentació dels professors que s’han de contractar. 

1 de juliol Data límit per enviar el contracte a les unitats docents hospitalàries. 

20 d’agost Data límit per signar els contractes. 

 
*Data pendent de confirmar en funció de les dotacions per als hospitals. 
 
Associats d’UC’s i professors visitants 

Data Acció 

10 de juny Data límit perquè els departaments enviïn a l’Àrea de Personal Acadèmic via 
eFormulari la documentació dels professors que s’han de contractar. 

18 de juliol Data límit per enviar el contracte en format pdf al treballador/a per tal que el signi 
digitalment i el retorni per correu electrònic. 

20 d’agost Data límit per signar digitalment el contracte. 

 
 
Investigadors Postdoctorals i Investigadors en Formació   

Data Acció 

10 de juliol Data límit perquè els departaments enviïn a l’Àrea de Personal Acadèmic via 
eFormulari la documentació dels guanyadors del concurs. 

31 de juliol Data límit per enviar el contracte en format pdf al treballador/a per tal que el signi 
digitalment i el retorni per correu electrònic. 

20 d’agost Data límit per signar digitalment el contracte. 

 
 
 
Consideracions generals: 
 

 S’ha de disposar de firma electrònica per a poder presentar-se al concurs i per signar els 
contractes dels que facin concurs.  En cas de no haver concurs serà opcional. 

 El control dels requisits per a ser contractat com a professor associat, es farà des de les gestions 
departamentals.  
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Quadre de categories que es poden proposar amb la conversió en UC: 
 

Tipus de contracte Categoria Cost plaça1 
Cost/preu 

UC 
UCs 

Investigador predoctoral PIF 19.011 € 19,82 15 

Investigadors postdoctorals PD 25.962 € 27,07 28 

Professorat Associat 

A2.1 2.056 € 2,14 2,2 

A2.2 4.112 € 4,29 4,4 

A2.3 6.169 € 6,43 6,6 

A2.4 8.225 € 8,58 8,8 

A2.5 10.281 € 10,72 11 

A2.6 12.337 € 12,86 13,2 

A3.1 2.525 € 2,63 2,7 

A3.2 5.051 € 5,27 5,4 

A3.3 7.577 € 7,90 8,1 

A3.4 10.102 € 10,53 10,8 

A3.5 12.628 € 13,17 13,5 

A3.6 15.154 € 15,80 16,2 

A4.1 3.988 € 4,16 4,4 

A4.2 7.977 € 8,32 8,8 

A4.3 11.966 € 12,48 13,2 

A4.4 15.954 € 16,64 17,6 

A4.5 19.943 € 20,80 22 

A4.6 23.931 € 24,95 26,4 

Professorat Associat mèdic 

AM 4.323 € 4,51 4,6 

Ainf 4.323 € 4,51 4,6 

AFis 4.323 € 4,51 4,6 

APsi 4.323 € 4,51 4,6 

Professorat visitant a temps 
parcial 

V1.P03 4.935 € 5,15 5,4 

V2.P04 15.954 € 16,64 17,6 

V2.P05 19.943 € 20,80 22 

V2.P06 23.931 € 24,95 26,4 

V3.P03 7.577 € 7,90 8,1 

V3.P06 15.154 € 15,80 16,2 

V4.P03 6.169 € 6,43 6,6 

V4.P06 12.336 € 12,86 13,2 

Professorat visitant a temps 
complet 

V4.C08 41.209 € 42,97 43 

V3.C08 43.293 € 45,14 45,1 

V2.C08 57.126 € 59,57 59,6 

V1.C08 78.758 € 82,12 82,1 

 
  

                                                 
1 El cost d’aquestes figures contractuals no preveuen encara l’aplicació de l’1% d’increment salarial. 
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Unitats Docents Hospitalàries: 

Les places de les unitats docents hospitalàries s’hauran de distribuir per departaments, categories i 
períodes contractuals.  
 
 
Efectes dels contractes: 
 
Les figures contractuals, anuals o semestrals, hauran d'adequar-se als períodes següents: 

 contractes anuals: de l'1 de setembre de 2016 al 31 d'agost de 2017. 

 contractes semestrals: per tal d'adequar-se al calendari acadèmic les dates. seran: 
o primer semestre: de l'1 de setembre de 2016 al 28 de febrer de 2017. 
o segon semestre: de l'1 de febrer de 2017 al 31 de juliol de 2017.  

No es podrà fer cap contracte amb data d’inici en les mesos de juliol o agost. 
 

Els contractes podran tenir efectes de l’1/9/2016 sempre que el formulari de contractació, amb 
la documentació corresponent, arribi a l’ Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport 
de la Recerca amb la codificació i format establerts.  

 
Només es podran cobrar hores extraordinàries per increment de la dedicació docent en casos 

excepcionals i prèvia autorització expressa del Vicerector de Professorat i Programació Acadèmica. 
 
Us recordem també que els professors no poden impartir docència sense un contracte vigent. En 

conseqüència, l’incompliment d’aquesta normativa no permetrà la retribució d’hores extraordinàries ni 
compensacions de cap altra mena derivades del treball sense contracte. 
 
 
PLACES DE FACTURA 

 
S’hauran d’utilitzar per contractar professorat amb els recursos disponibles, és a dir, no es podran 
barrejar amb les unitats de contractació autoritzades al departament ni amb el nous recursos per 
substitucions sobrevingudes. 

Caldrà adjuntar al formulari per a la contractació la següent documentació: 
 
Facturació interna 

Per gestionar contractes de professorat que estan finançats per projectes, heu de fer un MCRE (TP) del 
projecte que ha de finançar aquest contracte al centre gestor V000000 partida D/13301/0000000 per 
l'import a finançar.  
 
Després, caldrà adjuntar còpia del número de MCRE, un cop estigui validat per la gestió econòmica. 
 
Facturació externa 
 
En referència a les places de professorat de facturació externa, i per poder garantir els recursos necessaris 
a l’hora de pagar les nòmines, caldrà que s’adjunti la següent documentació: 
 
-Còpia de la transferència per l'import corresponent al cost del contracte efectuada per l'empresa o 
organisme extern que se'n fa càrrec, al compte ES7721000424360200067051. 
Al fer la transferència s'ha d'indicar clarament el nom del professor a contractar. 
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BAIXES PER RENÚNCIA 

 

En el cas dels professors que, tenint un contracte en vigor, causin baixa voluntària, s’haurà d’adjuntar al 
formulari la corresponent carta de renúncia que podreu trobar a la Intranet. 
 
 
NOVES SUBSTITUCIONS SOBREVINGUDES 

 
Els recursos dotats per substitucions sobrevingudes no es podran barrejar amb les unitats de 
contractació autoritzades al departament, ni amb recursos de places de factura, excepte quan es tracti 
de dotacions per càrrecs amb dret a substitució i permisos per sabàtics. Per aquest motiu es podran 
utilitzar per al pagament d’hores extraordinàries, d’acord amb el criteris aprovats per la CPA de data 8 
de febrer de 2012. 
 
El criteri d'assignació de recursos per vacants sobrevingudes de professors de plantilla A serà el de dotar 
al departament tantes UC's com ECTS tingui assignats en el seu potencial docent per al  curs en qüestió, 
en relació al temps de la vacant. Per exemple,  per a un professor amb un potencial docent de 24 ECTS 
que calgui substituir per vacant a partir del mes de març, es dotaran 12 UC's.  
 
Només s’atendran de forma automàtica les peticions de substitucions pels següents motius: 
 
-Per raó de càrrecs de direcció 
 
Les substitucions vinculades a càrrecs de direcció es determinen en funció del model de càrrecs aprovat 
pel Consell de Govern en data  5 de març de 2014. 
 
-Per raó de baixa per maternitat, permís de maternitat-paternitat, per malaltia i per excedència de cura 
de fill 
 
Com a norma general, no es cobriran les baixes per malaltia, maternitat o paternitat inferiors a 16 
setmanes, ni es compensaran amb hores extraordinàries. 
 
Pel que fa les substitucions per malalties/maternitats, el criteri segueix sent substituir amb un A2.6 a 
l’absent si la previsió és > 16 setmanes durant el temps de la baixa. 
 
-Per raó de període de sabàtic d’un any 
 
La dotació assignada per aquest tipus de substitució és un A.2.6. 
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CODIFICACIÓ DE LES PLACES 

 
 
-Places grup A 
 
Les places de personal funcionari (Titular i Catedràtic), de personal laboral permanent (Agregat i 
Catedràtic Laboral), de professorat laboral estranger (Associat permanent estranger), de col·laborador 
permanent, de professorat que ocupa interinament places de titular o agregat i de professorat lector es 
codifiquen segons el següent model: 
 

Tipus 
plantilla Categoria Comptador 

A T U 0 0 0 0 1 

 TU Titular d'Universitat  

 TE Titular d'Escola Universitària  

 CU Catedràtic d'Universitat  

 CE Catedràtic d'Escola Universitària  

 AG Agregat  

 CL Catedràtic Laboral  

 LE Lector  

 CP Col·laborador permanent  

 AP Associat permanent (estranger)  

 
 
-Places grup B 
 
-Unitats de contractació 
 
Per a cada curs acadèmic i, d’acord amb la distribució que hagi fet el departament, s’assignarà un codi per 
a cada contracte i professor.  
 

Tipus 
plantilla Curs Categoria Comptador 

B 1 6 A 0 0 0 1 

   A Associat  

   V Visitant  

   M Associat Mèdic  

    I Associat Infermeria  

    F Associat Fisioteràpia  

   P Contracte Predoctoral (PIF)  

   D Investigador Postdoctoral  
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-Codificació unitats de contractació hipotecades per conveni 
Conveni UOC: B16AU001 
Conveni Departament d’Ensenyament: B16AG001 
 

-Codificació unitats de contractació reservades per contractes Ramón y  Cajal 
 B16AR001 
Codificació unitats de contractació reservades per contractes Juan de la Cierva 
 B16AJ001 
 
 
-Places factura 
 

Tipus 
plantilla Curs Categoria 

Tipus 
factura Comptador 

F 1 6 A I 0 0 1 

 Associat A I Facturació interna  

 Visitant V E Facturació externa  

 Asociat Mèdic M     

 Associat Infermeria I     

 Associat Fisioteràpia F     

 Investigador 
Postdoctoral 

D     

      
 
 
 
-Noves substitucions sobrevingudes 
 

Tipus 
plantilla 

Curs Categoria 
Tipus 

substitució 
Comptador 

 

S 1 6 A M 0 0 1 
 

 Associat A M Baixes malaltia / maternitat  

 Visitant V C Càrrecs  

Associat Mèdic M L Representant sindical  

Associat Infermeria I P Permís   

Associat Fisioteràpia F E Excedència especial  

Investigador Postdoctoral D S Serveis especials  

    O Comissió de serveis  

    B Sabàtics   

    V Plaça vacant   

    R Reducció docència (canvi dedicació) 
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-Codificació places interins per substitucions 
 

Tipus 
plantilla 

Curs Categoria Comptador 

N 1 6 C U 0 0 1 

   CU Catedràtic d'Universitat 

   TU Titular d'Universitat  

   CEU Catedràtic d'Escola Universitària 

   TEU Titular d'Escola Universitària 

 
 
 
 
 
 
-Codificació places provisionals dotades per necessitats sobrevingudes 
 

Tipus 
plantilla Curs Categoria Comptador 

M 1 6 A 0 0 0 1 

   A Associat  

   V Visitant  

   M Associat Mèdic  

    I Associat Infermeria  

    F Associat Fisioteràpia  

   P Contracte Predoctoral (PIF)  

   D Investigador Postdoctoral  

            S Associat Psicòleg 
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-Professors emèrits 
 
-Emèrit 
 

Tipus 
plantilla Curs Comptador 

E     0 0 0 0 1 

 
-Pla d’emeritatge 
 

Tipus 
plantilla Curs Comptador 

P     0 0 0 0 1 

 
 
-Investigadors ICREA 
 

Tipus 
plantilla Curs Categoria Comptador 

I 1 6 A 0 0 0 1 

   A Associat 

 


