
LOSU: Com queda el PDI

Per qualsevol dubte: intersindical.csc@upc.edu



PDI a les Universitats públiques
Contracte Professorat de cossos docents 

universitaris
Personal docent i investigador 

laboral

Indefinit

Catedràtiques i Catedràtics d'Universitat Catedràtic Laboral (LUC no LOSU)

Professorat Titular d’Universitats Professorat Permanent Laboral 

Professorat Associat 

Temporal

Professorat Ajudant Doctor 

Professorat Substitut 

Professorat Visitant 

Professorat Distingit

Professorat Emèrit
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Vies per desenvolupar les capacitats docents i recerca per accedir a 
una plaça permanent:

A. Professorat ajudant doctor (regulat per la LOSU)

A. Personal Investigador Doctor (regulat per la Llei de la Ciència)

Carrera acadèmica inicial segons la LOSU
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Carrera acadèmica inicial segons la LOSU

I3: Avaluació del Programa d'Incentivació de la Incorporació i Intensificació de l'Activitat Investigadora superada;
R3: certificat com a investigador/a establert/a;
(*) la llei preveu acords de l’avaluació de mèrits i competències amb les agències de qualitat de les Comunitats 
Autònomes (CA). 4



Llei 
Reguladora

Llei Orgànica del Sistema 
Universitari (LOSU)

Llei de la Ciència 
(Ley 17/2022)

Figura contractual Professora/professor ajudant doctor 
(actual Lector) Personal investigador doctor

Duració del 
contracte màxim de 6 anys De 3 a 6 anys

Activitat docent màxim de 180 h/curs acadèmic màxim  de 100 h/curs acadèmic

Avaluació AQU als tres anys ANECA o AQU en funció de 
l'organisme contractant

Certificació Acreditació ANECA per accedir a TU 
o AQU per accedir Agregat R3 expedida per ANECA

Carrera acadèmica inicial segons la LOSU
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A continuació es defineixen totes les figures contractuals definides 

a la LOSU a partir dels següents paràmetres. 

● Règim de dedicació

● Activitat docent

● Accés

Cada pàgina és una figura contractual diferent

Figures contractuals
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PDI: Funcionaris

Professora / Professor Titulars  (Art. 68)

Figura contractual Professora/professor titular

Règim de dedicació Temps complet/ temps parcial

Activitat docent Mínim 120h, màxim 240 h. 
Modificable –a la baixa- per la universitat (art. 75.2)

Accés
Doctor/a. Acreditació ANECA. 

Requisit per l’acreditació: haver realitzat 
Recerca/docència fora d’on s’ha presentat la tesi 
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PDI: Funcionaris

Catedràtica / Catedràtic d’Universitat

Figura contractual Catedràtica/ic d’Universitat

Règim de dedicació Temps complet/ temps parcial

Activitat docent Mínim 120h, màxim 240 h. 
Modificable –a la baixa- per la universitat (art. 75.2)

Accés
Doctor/a. Acreditació ANECA. 

Requisit per l’acreditació: haver realitzat 
recerca/docència fora d’on s’ha presentat la tesi.

Promoció interna Restricció: mínim dos anys de servei al lloc d'origen
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PDI: Laboral 

Professora / Professor Permanent Laboral  (Art. 82)

Figura contractual Professora/professor permanent laboral

Règim de dedicació Temps complet

Duració del contracte Indefinit

Activitat docent Mínim 120h, màxim 240 h. 
Modificable –a la baixa- per la universitat (art. 75.2)

Accés /Certificació Doctor. Acreditació AQU / ANECA

Per a la promoció interna, s’apliquen les mateixes restriccions que CU 9



PDI: Laboral 

Professora / Professor Associada/at  (Art. 80)

Figura contractual Professora/professor associada/at

Duració del contracte Indefinit, a temps parcial. No afecta taxa de reposició.

Activitat docent Màxim 120 h.
No pot fer gestió ni coordinació

Accés

Especialistes i professionals de reconeguda competència 
que acreditin exercir la seva activitat principal fora de l’

àmbit acadèmic universitari quan hi hagi necessitats 
docents específiques relacionades amb el seu àmbit 

professional.
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PDI: Laboral 

Professora / Professor Substituta/ut  (Art. 80)

Figura contractual Professora/professor substituta/ut

Duració del contracte Segons causa que el justifica.

Activitat docent
No pot superar el total d’hores de qui substitueix.

No pot fer recerca, ni gestió,  ni coordinació (tret que 
tingui relació amb l’activitat docent)

Accés /Certificació
Concurs públic, possible borsa treball.

Durant selecció, possibilitat de plaça temporal.
A regular per la Universitat o AQU.
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PDI: Laboral 

Professora / Professor Emèrita/it (Art. 81)

Figura contractual Professora/professor emèrita/it

Duració del contracte Definit per la universitat

Activitat
Contribuir a millorar la docència i impulsar la 
investigació i la transferència i intercanvi del 

coneixement i innovació.

Accés /Certificació Definit per la universitat.
PDI funcionari i laboral jubilat.
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PDI: Laboral 

Professora / Professor Visitant  (Art. 83)

Figura contractual Professora/professor visitant (Art. 83)

Duració del contracte Màxim de 2 anys, improrrogable i no renovable

Activitat docent Temps parcial o complet

Accés/Certificació Docents o investigadors d’altres universitats
i centres de recerca (també estrangers)
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PDI: Laboral

Professora / Professor Distingida/it  (Art. 84)

Figura contractual Professora/professor distingides/ts

Duració del contracte segons llei 4/2011  (1 juny)

Activitat docent màxim 180 h

Accés/Certificació Docents i investigadors exercint a l’estranger d'excel·lència 
reconeguda internacionalment
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Disposicions transitòries 

● Estabilització de places de Professorat Associat

● Adaptacions de les acreditacions

● Adaptació de les figures de Professorat Laboral

● Adaptació de les figures de Professorat Funcionari en 

concret CEU, TEU

● Exempcions al requeriment de mobilitat
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Figura actual Procés d’estabilització LOSU

Professorat Associat Temporal Selecció per concurs garantint el principi 
d’igualtat, mèrit, capacitat, …

Professorat Associat 
Indefinit (**) (***)

Professorat Associat Temporal 
amb titulació de Doctor/a amb 
5 anys de contracte

La Universitat pot articular processos 
d’estabilització a figures a temps complet, 
establint mèrits preferents.

Professorat Ajudant 
Doctor/a 

Professorat Associat Contractes predoctorals

Estabilitzacions Professorat Associat
Cada universitat articula els processos d’estabilització de les places de professores i professors 
Associades/ts, abans del  31 de desembre de 2024. LOSU disposició transitòria setena i vuitena 
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(***) Ser Associat/da Indefinit/da amb 5 cursos d’activitat docent dels darrers 7 anys, és mèrit preferent per accedir 
a   places de Professorat Ajudant doctor o figura equivalent
(***) Ser Associat/da Indefinit/da amb acreditació i 5 cursos d’activitat docent dels darrers 7 anys, és mèrit 
preferent per accedir a  places de Professorat Ajudant doctor  Permanent Laboral o figura equivalent



Adaptacions de les acreditacions 

Acreditacions vigents Acreditacions noves

Professor/a Ajudant Doctor/a o figura 
equivalent

Mèrit preferent durant 4 anys per a la nova 
acreditació

Professor/a Contractat/a Doctor/a Professor/a Permanent Laboral
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Adaptació de les figures de Professorat 
Laboral 

Contractes actuals Adaptació

Professor/a Catedràtic Laboral (no definit a la LOSU)

Professor/a Agregat/da o 
Professor/a Contractat/da Doctor/a Professor/a Permanent Laboral

PDI contracte temporal Es manté en la mateixa situació fins extinció 
del contracte

Professor/a Ajudant Doctor/a sense acreditació com a 
Professor/a Permanent Laboral + 1 any de contracte

Professor/a Col·laborador/a (no definit a la LOSU)

Professor/a Col·laborador/a indefinit amb titulació de Doctor Professor/a Permanent Laboral prèvia 
acreditació

Disposició transitòria cinquena
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Adaptació de les figures de Professorat 
Funcionari en concret CEU, TEU

Cos actual Adaptació

Catedràtic/a d’Escola Universitària Professor/a Titular d’Universitat
prèvia sol·licitud

Professor/a Titular d’Escola Universitària 
amb títol de Doctor/a

Professor/a Titular d’Universitat
si es disposa de l’acreditació

Professor/a Titular d’Escola Universitària Mantenen la situació actual

19



Exempcions al requeriment de mobilitat

Per obtenir l’acreditació hi ha com a requeriment la realització d’activitats de recerca o 
docents en institucions diferents a l’obtenció del títol de doctor per obtenir l’acreditació 
(no s’especifiquen mínims)

Es queda exempt del requeriment a l’entrada en vigor de la llei en cas que:

● es disposi d’acreditació de TU o s’han iniciat els tràmits per a la seva obtenció;
● el contracte actual sigui: d’Agregat (equivalent Professor/a Contractat Doctor/a),  

Professor/a Ajudant Doctor/a o Professor/a Col·laborador/a indefinit.
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