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Proposta alternativa de l’APR amb modificacions sobre la base de la proposta del 

comitè d’empresa PDI-L de la UB per a la regularització del col·lectiu de falsos 

professors associats 

[Verd = afegits / Vermell = eliminats / comentaris argumentatius al final del document] 

Definició del col∙lectiu de falsos professors associats 

El col∙lectiu dels anomenats falsos professors associats està format per: 

En general, professorat associat de la UB per al qual la seva activitat a la universitat 

(docència i recerca) constitueix la seva ocupació principal.  

En l’àmbit de la docència, aquests professors i professores reben encàrrecs docents 

estructurals per part dels seus departaments, en la mateixa mesura i de la mateixa 

naturalesa que qualsevol altre professor del departament i es troben, per exemple, 

impartint assignatures obligatòries de grau o de màster. En alguns casos reben també 

encàrrecs de gestió, com la coordinació d’aquestes assignatures. 

En l’àmbit de la recerca, han estat integrats pels departaments en els seus diversos grups 

de recerca i per tant participen en el disseny i el desenvolupament de projectes de 

recerca, o [C1] participen en l’elaboració de publicacions i comunicacions a congressos, 

que ens molts casos estan directament relacionades amb les seves tesis en curs de 

preparació.  

El perfil del fals professorat associat és molt divers, però en general es pot incloure en 

un dels següents perfils: 

1) Llicenciats que en el moment de ser contractats com a professors associats pels 

departaments es trobaven desenvolupant el seu procés de formació com a professors i 

investigadors universitaris, és a dir, es trobaven realitzant els seus doctorats o havien 

obtingut ja la suficiència investigadora, el Diploma d’Estudis Avançats o el màster. 

Actualment segueixen elaborant la seva tesi i tractant d’acreditar‐se [C2]   

També llicenciats que poc després de ser contractats pel departament com a professors 

associats, i després de rebre diverses incitacions i requeriments per matricular‐se en el 

doctorat per part del cap de departament, inicien la seva tesi i per tant el seu procés de 

formació com a professors i investigadors universitaris. Actualment segueixen elaborant 

la tesi i tractant d’acreditar‐se. [C3] 

2) Doctors que han obtingut ja el seu doctorat però encara no han pogut obtenir cap 

acreditació AQU/ANECA o estan en procés d'obtenir-la. [C4] 

3) Doctors que, després d’uns anys en la situació descrita en el punt 1, [C5] han 

obtingut ja el seu doctorat i la seva acreditació AQU/ANECA i continuen estant 

contractats com a professors associats en no ser proveït el seu departament d’una plaça 

de professor lector. 

4) Doctors acreditats AQU/ANECA que, després d’haver estat contractats com a becaris 

predoctorals, becaris postdoctorals, professors ajudants o professors lectors, i no havent 
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estat proveït el seu departament de la plaça que donaria continuïtat a la seva carrera 

acadèmica a causa de les diverses retallades pressupostàries que ha patit la universitat 

[C6], han estat contractats com a professors associats. 

Inici d’un procés de detecció dels falsos professors associats 

Seria adient obrir un procés de detecció dels falsos professors associats que es troben en 

les situacions descrites en els punts anteriors abans de la finalització del curs 14-15 

[C7], amb la finalitat d’aplicar les possibles solucions a las què es fa referència en el 

punt “propostes de solució” d’una manera progressiva durant abans del curs 15‐16 [C8]. 

En el transcurs d’aplicació d’aquestes propostes, i un cop identificats els falsos 

associats, aquests haurien d’estar exempts de certificar una activitat professional externa 

a la UB, i per tant no s’hauria de deixar de renovar cap contracte en els casos en què hi 

hagi una absència d’activitat externa. Això hauria de ser així perquè reconèixer l’estatut 

de fals associat a un professor és reconèixer que està inserit de facto dins la carrera 

acadèmica malgrat la seva situació contractual no reflecteixi aquest fet, sent aquesta 

precisament la situació irregular que es pretén corregir amb aquest procés 

d’identificació de falsos associats. Per tant, si algú està inserit en la carrera acadèmica, 

ha de tenir plena dedicació a la mateixa, cosa que en el cas particular dels falsos 

associats es tradueix en una dedicació plena a la docència assignada pel departament, a 

la recerca assignada pel seu grup de recerca o feta per compte propi, a l’elaboració de la 

tesi o [C9] a l’assoliment de la seva acreditació. El procés d’identificació de falsos 

associats hauria de produir l’efecte de fer visible i explícit allò que ve succeint durant 

anys d’una manera encoberta: que els departaments utilitzen la figura del professor 

associat com a figura a temps complet assignant‐lo docència, recerca i gestió. 

Propostes de solució 

Un cop determinat el número de falsos professors associats que desenvolupen la seva 

tasca professional en condicions laborals indesitjables, és necessari posar fi a aquesta 

situació que no resulta beneficiosa ni per a la Universitat de Barcelona ni pels esmentats 

professors. Per assolir aquest objectiu, existeixen diferents vies: 

1) Per al fals professorat associat que no té el títol de doctor/a (cas 1): 

Contractar als falsos associats com a professors ajudants integrant‐los en la carrera 

acadèmica ordinària i vetllant per la continuïtat de la mateixa. 

2) Per al fals professorat associat doctor que no té cap acreditació (cas 2): 

Promoure beques predoctorals d’investigació pròpies de la Universitat de Barcelona 

pels falsos professors associats, integrant‐los en la carrera acadèmica ordinària i vetllant 

per la continuïtat de la mateixa [C10].Contractar als falsos associats com a professors 

col·laboradors sempre que sigui possible. En cas de que el professorat no pugui complir 

amb les condicions establertes per a accedir a aquest tipus de figura contractual, assumir 

el compromís de crear una nova figura (o modificar-ne alguna de ja existent) que 

s’adapti al perfil d’aquest professorat, que haurà de tenir característiques similars a 

l’anterior figura: a temps complert (amb reconeixement de la recerca), estabilitat i salari 

digne. Tot vetllant per la continuïtat de la seva carrera acadèmica. [C11] 
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3) Per al fals professorat associat doctor que ja està acreditat (casos 3 i 4): 

Proveir places de professor lector, agregat o titular [C12], vetllant per la continuïtat de 

la seva carrera acadèmica. 

*** 

[COMENTARIS] 

Les modificacions marcades però no comentades han estat introduïdes perquè hem 

considerat que feien el text més clar, explícit o precís. Els canvis d’ordre de paràgrafs, 

que n’hi ha, no han estat marcats. Es poden identificar comparant aquest text amb 

l’original. 

[C1] 

Proposem substituir “així com” per “o” pel següent motiu: el professorat associat no 

sempre és integrat en grups de recerca pel seu departament. De fet, aquesta és una 

situació que no depèn de l’associat. Hi ha ocasions en què, per dificultats burocràtiques, 

afinitats, etc., al professorat associat no se li ofereix participar en cap grup de recerca 

del departament. D’altra banda, hi ha professors i professores associades que 

desenvolupen la seva activitat de recerca en grups de fora del seu departament. Creiem 

que l’activitat investigadora és molt més àmplia que la que es fa dintre dels grups de 

recerca dels departaments. 

[C2]  

Proposem eliminar aquesta condició ja que, en molts casos, el professorat associat ha 

hagut d’abandonar el procés d’elaboració de la seva tesi a causa de l’alt cost de la 

matrícula i la falta de temps per dedicar a aquesta tasca. Hem de tenir en compte que, 

amb la reforma introduïda pel procés de Bolonya, la redacció de la tesi doctoral ha de 

complir amb uns terminis molt més estrictes. Per al professorat associat, que sovint ha 

de fer diverses feines alhora per poder arribar a final de mes (i de fet se li exigeix tenir 

una altra feina fora de la universitat), la realització de la tesi requereix un temps de 

dedicació i uns recursos que difícilment pot trobar. Però això no vol dir que el seu desig 

no fos, des del principi, desenvolupar una carrera acadèmica si les seves condicions 

laborals li haguessin permès fer-ho. 

[C3] 

Proposem eliminar de nou aquesta frase per la mateixa raó exposada a [C2]. 

[C4] 

Proposem afegir aquest punt per a incloure el fals professorat associat doctor sense 

acreditació. Degut a les condicions laborals del professorat associat, el temps que aquest 

pot dedicar a la recerca és molt limitat. A més, aquesta recerca no és reconeguda ni 

remunerada per la universitat. El sistema d’acreditació de les agències oficials és molt 

rígid i requereix complir una sèrie de mèrits curriculars que no tothom pot assolir amb 
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la mateixa rapidesa. El fet de no tenir una acreditació, de nou, no vol dir que l'associat 

doctor no estigui desenvolupant una carrera acadèmica. 

[C5] 

Proposem eliminar la frase “després d’uns anys en la situació descrita en el punt 

anterior” perquè considerem que deixa fora la possible casuística dels falsos associats 

que van ser contractats per la UB quan ja estaven en possessió del títol de doctor. 

[C6] 

Proposem eliminar aquesta frase ja que considerem que aquest no és l’únic motiu de la 

situació de precarietat laboral i dilueix la responsabilitat de la pròpia UB. 

[C7] 

Hi havia una errata perquè apareixia el curs passat. Actualització: abans d’aquest mateix 

curs. 

[C8] 

Proposem canviar la proposta de calendari perquè creiem que la situació és prou urgent 

com per aplicar les mesures de solució immediatament en el proper curs. No podem 

permetre ni una sola renovació més dels nostres contractes en condicions d’explotació. 

[C9] 

Afegim “feta per compte propi” i substituïm “i” per “o” pels motius exposats a [C1] i 

[C2]. 

[C10] 

Considerem que les beques no són la solució més satisfactòria perquè no suposen un 

reconeixement explícit de la nostra condició de treballadores de ple dret de la 

universitat, incloent-hi el fet de cobrar un sou i no un ajut o subvenció, el dret a una 

cotització salarial o el dret a tenir representació als òrgans de govern com a personal 

docent. A més, la formulació inicial oblidava la docència parlant només de beques 

d’investigació (quan, oficialment, el professorat associat només fa tasques de docència a 

la universitat i la recerca no li és reconeguda), i no contemplava les beques 

postdoctorals. 

[C11] 

Tenint en compte que no tot el professorat associat doctor disposa d’una acreditació 

AQU/ANECA, creiem que és necessari trobar figures contractuals que assegurin unes 

condicions laborals dignes sense exigir aquest tipus d’acreditació. No disposem 

d’informació específica sobre els perfils individuals dels associats doctors i tampoc 

sobre la interpretació legal que se’n fa en la práctica de les condicions per accedir a una 

plaça de professor/a col·laborador/a,  però pensem que aquesta figura compleix els 

requisits d’un lloc de treball digne per al professorat associat doctor. Considerem que la 



5 
 

Universitat de Barcelona ha de facilitar l’accés dels associats a quest tipus de figura 

contractual, i, en tots aquells casos en que no sigui possible, negociar amb la Generalitat 

i vetllar per la creació d’una nova figura que s’adapti al perfil de les seves treballadores.  

[C12] 

Proposem afegir places de titular perquè hi ha falsos professors associats acreditats com 

a titulars. Hi ha acreditacions estatals per a titular, que no són gens fàcils d’obtenir, i 

caldria no oblidar aquests casos. De fet, la UB treu mig d’amagat cada any unes quantes 

places de titular repartides en un procediment generalment opac i en base a criteris 

desconeguts. 


