
PROCEDIMENT ESPECÍFIC PER A LA PROMOCIÓ DEL PROFESS ORAT 
COL·LABORADORS  DE LA UdL 
 
La figura del professorat col·laborador es va establir per primer cop a la Llei orgànica 6/2001, 
de 21 de desembre d’Universitats i va ser eliminada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril. 
Tot i això es va establir un període transitori de regulació en el que, el professorat contractat en 
la categoria de col·laborador permanent que a l’entrada en vigor de la Llei orgànica 4/2007 de 
12 d’abril (LOMLOU), el 3 de maig de 2007, complia les condicions establertes en la disposició 
addicional tercera, podia accedir directament a la categoria de professor agregat o professora 
agregada. 
 
 LOMLOU. Disposició addicional tercera. Dels actuals professors col·laboradors 
Els qui a l’entrada en vigor d’aquesta Llei estiguin contractats com a professores i professors 
col·laboradors d’acord amb la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, poden 
continuar en l’exercici de les seves funcions docents i investigadores. 
Així mateix, els qui estiguin contractats com a col·laboradors amb caràcter indefinit, tinguin el 
títol de doctor o l’obtinguin després de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i rebin l’avaluació 
positiva a què es refereix l’apartat 
a) de l’article 52, accediran directament a la categoria de professora o professor contractat 
doctor, en les seves pròpies places. 
 
L’esmentada disposició addicional té com a objecte el facilitar l’extinció d’aquestes places i a la 
vegada, tot i que no es diu de forma expressa, donar compliment al que senyala l’article 35 de la 
Constitució en relació amb el dret a la promoció i carrera professional. Dret aquest també 
reconegut de forma expressa en l’article 19.1 del Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP) i 
d’aplicació al personal  de les universitats públiques tal i com senyala l’article 2.1 de la mateixa 
llei. 
 
La Universitat de Lleida  d’acord amb aquesta legislació va convocar un total de 46 places de 
professor/a col·laborador/a fins al 3 de maig de 2007. A dia d’avui s’han integrat en la nova 
categoria de professorat agregat un total de 15 professors. La promoció del professorat amb més 
mèrits acadèmics és un dels aspectes de la carrera professional que estimula l’assoliment de 
l’excel·lència de l’activitat acadèmica del PDI. Per això la UdL vol establir un sistema de 
promocions dels professors col· laboradors que sigui transparent i que motivi l’activitat docent i 
de recerca del professorat. 
 És voluntat de la Universitat de Lleida aplicar la disposició addicional tercera de la LOMLOU a 
tot el professorat amb la categoria actual de professorat col·laborador amb plaça convocada i 
publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) amb anterioritat a 3 de 
maig de 2007 i que a més reuneixin els requisits exigits, d’acord amb l’article 52 de l’esmentada 
llei (títol de doctor i avaluació positiva per part de l’agència d’avaluació externa corresponent). 
 
Per aquest motiu, el Consell de Govern 
 
ACORDA: 
 
1.- Requisits 

El professorat col·laborador de la UdL podrà sol·licitar la seva integració a la categoria de 
Professorat Agregat si satisfà els requisits següents: 

a) Que la plaça que ocupa hagués estat convocada i publicada amb anterioritat a 
l’entrada en vigor de la Llei orgànica 4/2007 ( 3 de maig de 2007). 

b) Estar en possessió del títol de Doctor/a. 
c) Disposar de l’avaluació positiva de l’òrgan competent d’avaluació externa 

(ANECA/AQU) per a la seva contractació en la figura de Professorat Agregat / 

Contractat Doctor. 



2.- Procediment 
 L’accés del professorat col·laborador a la categoria de Professorat Agregat, en la seva 

mateixa plaça, es produirà a sol· licitud del professorat interessat que reuneixi els requisits 
legals exigits. Un cop verificada la documentació, el rector signarà una resolució d’accés 
directe a la nova categoria en el mateix departament i àrea de coneixement de la plaça 
original, que es publicarà al DOGC. Els efectes de l’accés a la categoria de Professorat 
Agregat es produiran a l’endemà de la seva publicació al DOGC. 

 
3.- L’accés del professorat col·laborador a la categoria de Professorat Agregat en la seva 
mateixa plaça no generarà cap vacant en la Relació de Llocs de Treball de Personal Docent i 
Investigador. 
 
 
Aprovat pel Consell de Govern del 29 d’octubre del 2014 


