BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ I
RENOVACIÓ DE PROFESSORAT EMÈRIT I DE
PROFESSORAT HONORARI PER AL CURS 2020-2021

1. Normes generals
a. L’objecte d’aquesta convocatòria, en els termes previstos en els articles 11 a 16 del
Reglament de Personal Acadèmic, és:
i. La selecció de nou professorat Emèrit i de nou professorat Honorari per
incorporar-se el curs 2020/2021.
ii. L’aprovació de la memòria del programa d’activitats presentada el curs
2019/2020, així com del nou programa d’activitats a aplicar durant el curs
2020/2021, del professorat emèrit i honorari nomenat durant el curs
2019/2020.
iii. L’aprovació del programa d’activitats a aplicar durant el curs 2020/2021 del
professorat emèrit que finalitzi la seva vinculació com a tal aquest curs
2019/2020 , i que vulgui adquirir la condició de professorat honorari pel curs
2020/2021.
b. Per tal de no superar el límit del 3% de la plantilla docent, durant el curs 2020-2021
es podran incorporar fins a un màxim de 63 nous professors emèrits.
c. Durant el curs 2020-2021 es podrà incorporar com a professor honorari tot el
professorat jubilat que compleixi els requisits previstos en aquesta convocatòria.
2. Requisits per al nou professorat emèrit i el nou professorat honorari.
a. Podran ser contractats professors emèrits o professores emèrites el professorat
jubilat que compleixi els requisits següents:
i. Estar jubilat (i haver arribat a aquesta situació a l’edat màxima de la jubilació
forçosa legalment establerta) en el moment de ser nomenat emèrit.
ii. Pertànyer a alguna de les categories següents:
1. Catedràtic d’Universitat
2. Contractat Doctor Catedràtic,
3. Titular d’Universitat o Contractat Doctor Agregat, amb alguna
acreditació per accedir al cos de Catedràtic d’Universitat o a la
categoria de Contractat Doctor Catedràtic.
iii. Haver acreditat una activitat docent a la Universitat Autònoma de Barcelona
d’un mínim de 10 anys en els darrers 15 anys.
iv. Disposar d’un nombre total de trams de docència, de recerca/transferència
o de gestió no inferior a 11, d’entre els quals 3 hauran de ser de recerca, i 3
de docència, sense que cap dels quals es puguin computar dues vegades en
cas d’haver obtingut els trams estatals i autonòmics de forma simultània.

Pàgina 1 de 7

BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ I
RENOVACIÓ DE PROFESSORAT EMÈRIT I DE
PROFESSORAT HONORARI PER AL CURS 2020-2021

v. Acreditar haver fet tasques de gestió o de direcció a la UAB al llarg de la vida
acadèmica. Aquest fet es podrà acreditar si es disposa de 10 punts de gestió
ó s’ha exercit algun càrrec de gestió durant un període mínim de dos anys.
vi. Haver rebut l’aprovació del seu programa d’activitats pel Departament al
que estigui adscrit. Aquest programa podrà ser modificat per la direcció del
departament –amb l’acord del candidat o la candidata- abans de sotmetre’l
a votació. Es considerarà que el programa d’activitats (i amb ell, la
candidatura) queda aprovat si obté majoria de vots favorables o si els vots
contraris no superen el 35% del total de membres del consell de
departament (o del 50% en el cas que l’òrgan que ha de prendre la decisió
sigui la comissió executiva del departament). Amb caràcter previ a la votació,
i de forma preceptiva, el candidat o la candidata presentarà un informe escrit
dels serveis destacats que hagi pogut prestar a la UAB al llarg de la seva
trajectòria, així com dels elements principals del seu programa d’activitats. Si
així ho considera, el candidat podrà també fer una presentació oral de
l’informe. A continuació el director o la directora del departament
presentarà un breu informe escrit sobre l’adequació del pla d’activitats del
candidat a les necessitats i línies de treball del departament. Tot seguit
obrirà un torn d’intervencions, que hauran de quedar recollides a l’acta de
la sessió. Finalitzat el torn de paraules es procedirà a la votació. El director
o directora del departament redactarà un informe motivat de la decisió que
hagi pres el departament. El pla d’activitats del candidat i el seu informe,
l’informe del director o directora sobre el pla d’activitats i l’informe motivat
del director o directora sobre la decisió del departament
s’incorporaran a l’acta de la sessió.
b. Podran ser nomenats professors honoraris o professores honoràries el professorat
jubilat que compleixi els següents requisits:
i. Estar jubilat (i haver arribat a aquesta situació a l’edat màxima de la jubilació
forçosa legalment establerta) en el moment de ser nomenat honorari.
ii. Haver acreditat una activitat docent a la Universitat Autònoma de Barcelona
d’un mínim de 5 anys en els darrers 10 anys.
iii. Disposar d’un nombre total de trams de docència, de recerca/transferència
o de gestió no inferior a 5, d’entre els quals 2 hauran de ser de recerca, i 2
de docència, sense que cap dels quals es puguin computar dues vegades en
cas d’haver obtingut els trams estatals i autonòmics de forma simultània.
iv. Haver rebut l’aprovació del seu programa d’activitats per part del
Departament al que estigui adscrit. Aquest programa podrà ser modificat
per la direcció del departament – amb l’acord del candidat o la candidata-
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abans de sotmetre’l a votació. Amb caràcter previ a la votació, i de forma
preceptiva, el candidat o la candidata presentarà un informe escrit dels
serveis destacats que hagi pogut prestar a la UAB al llarg de la seva
trajectòria, així com dels elements principals del seu programa d’activitats.
Si així ho considera, el candidat podrà també fer una presentació oral de
l’informe. A continuació el director o la directora del departament
presentarà un breu informe escrit sobre l’adequació del pla d’activitats del
candidat a les necessitats i línies de treball del departament. Tot seguit
obrirà un torn d’intervencions, que hauran de quedar recollides a l’acta de
la sessió. Finalitzat el torn de paraules es procedirà a la votació. El director o
directora del departament redactarà un informe motivat de la decisió que
hagi pres el departament. El pla d’activitats del candidat i el seu informe,
l’informe del director o directora sobre el pla d’activitats i l’informe motivat
del director o directora sobre la decisió del departament s’incorporaran a
l’acta de la sessió.
c. Excepcionalment i per majoria qualificada de 3/5 parts del seus membres, la
Comissió de Personal Acadèmic podrà nomenar professorat emèrit o professorat
honorari a professors o professores en els quals s’apreciïn mèrits o circumstàncies
extraordinàries, malgrat no complir tots els requisits anteriors, excepte els dels
apartats a.i i a.vi, i b.i i b.iv d’aquestes bases, que s’hauran de complir en tots els
casos.

En el cas del professorat emèrit caldrà, a més haver format part d’alguna de
les categories de professorat permanent.
d. Contra la decisió presa pel departament, la persona interessada disposarà d’un mes,
comptadors a partir del dia següent a la data en què li hagués estat notificada, per
presentar recurs d’alçada davant el rector o rectora de la UAB.
3. Procediment de Selecció
a. Presentació de sol·licituds per a nova incorporació.
i. Els departaments podran proposar com a professor emèrit el professorat
que es jubili al llarg del curs 2019-2020 i compleixi els requisits establerts a
l’article 2.a d’aquestes bases. El departament, l’Institut propi o Centre de
Recerca, en cas que hi tingui la recerca adscrita, hauran d’aportar, durant el
període de presentació de les sol·licituds, la documentació acreditativa de
l’acompliment dels requisits de l’article 2.a d’aquestes bases, juntament
amb un programa d’activitats a realitzar, aprovat pel seu Departament o el
seu Institut propi o Centre de Recerca, en cas que hi tingui la recerca adscrita,
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ii.

iii.

iv.
v.

que podrà incloure activitats de Recerca, Docència i Transferència. Els
Departaments i els Instituts propis o Centres de Recerca, en cas que el
candidat hi tingui la recerca adscrita, podran proposar-los quan s’acullin al
supòsit de l’article 2.c d’aquestes bases, aportant petició motivada així com
un programa d’activitats.
Els departaments podran proposar com a professor honorari el professorat
que en el dia en que es faci efectiva la seva jubilació compleixi els requisits
establerts a l’article 2.b d’aquestes bases. El departament, l’Institut propi o
Centre de Recerca, en cas que hi tingui la recerca adscrita, hauran d’aportar,
durant el període de presentació de les sol·licituds, la documentació
acreditativa de l’acompliment dels requisits de l’article 2.b d’aquestes bases,
amb un programa d’activitats a realitzar, aprovat pel seu Departament o el
seu Institut propi o Centre de Recerca, en cas que hi tingui la recerca adscrita,
que podrà incloure activitats de Recerca, Docència i Transferència. Els
Departaments i els Instituts propis o Centres de Recerca, en cas que hi tingui
la recerca adscrita, podran proposar candidats que s’acullin al supòsit de
l’article 2.3 d’aquestes bases, aportant petició motivada així com un
programa d’activitats.
Per a cada proposta de nomenament de professorat emèrit o professorat
honorari el departament en el que estigui adscrit el professor presentarà una
sol·licitud al formulari establert a tal efecte.
En la resolució de la convocatòria s’establirà un calendari del seu
desenvolupament.
En l’esmentat formulari caldrà informar de totes les dades relatives al
compliment dels requisits establerts en l’article 2 d’aquestes bases, que
inclourà:
1. La informació necessària per a la valoració de la candidatura.
2. La documentació que acrediti l’aprovació de la candidatura per part
del departament:
a. Informe del candidat o candidata dels serveis destacats a la
UAB
b. Informe del director o directora sobre l’adequació del pla
d’activitats de la candidatura a les necessitats i línies de
treball del departament.
c. Acta de l’òrgan col·legiat del departament on consti els
assistents i les absències dels membres i reflecteixi el torn
d’intervencions a la candidatura presentada i el resultat de
la votació.

Pàgina 4 de 7

BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ I
RENOVACIÓ DE PROFESSORAT EMÈRIT I DE
PROFESSORAT HONORARI PER AL CURS 2020-2021

d. Informe del director o directora de la motivació de la decisió
que hagi pres el departament.
3. El programa amb les activitats que haurà de realitzar.
4. La reserva de recursos per assumir el cost anual de l’assegurança
d’accidents prevista a l’article 14.3 del Reglament de Personal
Acadèmic, només per al professorat honorari.
b. Presentació de sol·licituds per a l’aprovació de la memòria del programa d’activitats
presentada el curs 2019/2020, així com del nou programa d’activitats a aplicar
durant el curs 2020/2021, del professorat emèrit i honorari nomenat durant el curs
2019/2020.
i. Per tal de poder mantenir la vinculació durant el curs 2020/2021, el
professorat emèrit i el professorat honorari nomenats a partir del curs
2018/2019 hauran de presentar, a través del formulari establert a tal efecte,
i a través del departament,
1. La memòria del pla d’activitats vigent durant el curs 2019/2020
2. El nou pla d’activitats a aplicar durant el curs 2020/2021.
3. La reserva de recursos per assumir el cost anual de l’assegurança
d’accidents prevista a l’article 14.3 del Reglament de Personal
Acadèmic, només per al professorat honorari.
4. Document d’aprovació de la memòria i el nou pla d’activitats per
part del departament.
c. Presentació de sol·licituds per a l’aprovació del programa d’activitats a aplicar durant
el curs 2020/2021 del professorat emèrit que finalitzi la seva vinculació com a tal
aquest curs 2019/2020 , i que vulgui adquirir la condició de professorat honorari pel
curs 2020/2021.
i. Per tal de poder mantenir la vinculació com a professor honorari durant el
curs 2020/2021, el professorat emèrit que finalitzi la seva vinculació com a
tal durant el curs 2019/2020 haurà de presentar, a través del formulari
establert a tal efecte, i a través del seu departament:
1. El pla d’activitats a aplicar durant el curs 2020/2021.
2. La reserva de recursos per assumir el cost anual de l’assegurança
d’accidents prevista a l’article 14.3 del Reglament de Personal
Acadèmic.
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3. Document d’aprovació del nou pla d’activitats per part del
departament.

4. Calendari del procediment
a. 29 de juny de 2020. Comissió de Personal Acadèmic per a l’aprovació de la
convocatòria del professorat emèrit i honorari per al curs 2020-2021.
b. 30 de juny de 2020. Publicació de la convocatòria i inici del període de presentació
de sol·licituds.
c. 3 de juliol de 2020. Fi del termini de presentació de sol·licituds.
d. 8 de juliol de 2020. Publicació de la relació provisional de les persones admeses i
excloses, amb els motius d’exclusió.
e. 15 de juliol de 2020. Fi del termini de presentació de reclamació a les exclusions.
f. En el cas que les persones excloses no esmenin dins del termini assenyalat els
defectes que, en cada cas, hagin motivat la seva exclusió, seran considerades
desistides de la petició i per tant, la seva exclusió esdevindrà definitiva.
g. 17 de juliol de 2020. publicació a la seu electrònica de la UAB la relació definitiva
d’admesos i exclosos.
h. 27 Juliol de 2020 la Comissió de Personal Acadèmic resoldrà, d’acord amb els criteris
de priorització, les propostes presentades a nou professorat emèrit i honorari, així
com les aprovacions de les memòries dels plans d’activitats del curs 2018/2019 i els
nous plans d’activitats pel curs 2019/2020, per a les renovacions del professorat
emèrit i honorari, i l’adquisició de la condició de professorat honorari del professorat
emèrit que hagi finalitzat la seva vinculació com tal el curs 2018/2019.
5. Selecció
a. Propostes de nova incorporació. Separadament per la categoria de professorat
emèrit i per a la de professorat honorari, la Comissió de Personal Acadèmic avaluarà
les candidatures admeses i les prioritzarà d’acord amb els següents criteris:
i. En primer lloc es tindran en compte les candidatures que compleixin tots els
requisits establerts a l’article 2.a i 2.b d’aquestes bases que seran ordenades
per la suma de trams que acreditin.
ii. En cas d’empat es prioritzaran, en aplicació del Pla d’Acció per a la Igualtat
entre homes i dones de la UAB, les candidatures del gènere infra
representat, fins assolir la igualtat.
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iii. En cas d’empat es prioritzaran, successivament, les candidatures que
acreditin més trams de recerca, més trams de gestió i més trams de docència
avaluats positivament per l’AQU.
iv. Finalment, es prioritzaran les candidatures previstes a l’article 2.c d’aquestes
bases, fins el límit establert a l’article 1.b pel cas del professorat emèrit.
b. Propostes de renovació del professorat emèrit i honorari. Separadament per la
categoria de professorat emèrit i per a la de professorat honorari, la Comissió de
Personal Acadèmic avaluarà les candidatures valorant la memòria d’activitats
realitzada i la nova proposta prevista per al curs 2020-2021, i proposarà la seva
renovació.
c. Propostes d’adquisició de la condició de professorat honorari del professorat emèrit
que finalitzi la seva vinculació com a tal aquest curs 2019/2020. La Comissió de
Personal Acadèmic avaluarà les candidatures valorant la proposta de pla d’activitats
prevista per al curs 2020-2021.

**************************
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