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                                                                                             RESUM 
 
 
 

La utilització de la figura del professorat associat per part de les universitats públiques a 

Catalunya en molts casos està lluny de l’esperit d’aquesta figura en la legislació (especialista de 

reconeguda competència i amb una activitat professional principal fora de la universitat). Aquesta 
tipologia contractual s’ha convertit sovint en una manera barata de fer front a les necessitats 

docents. La manca d’oferta de places de professorat permanent a causa de la reducció de 
finançament de les universitats i la limitació de la taxa de reposició de personal han fet que el 

professorat associat s’hagi nodrit en part de persones que voldrien accedir a altres tipologies de 

PDI a temps complet. Per analitzar la situació, a inici del curs 2020/21 el Comitè d'Empresa del 
PDI-Laboral de la UPC ha realitzat una enquesta entre aquest professorat a la que han contestat 

456 persones (un 34,9% del total de la plantilla). Els principals resultats d'aquesta investigació 

són que el 56% de les persones enquestades els agradaria fer carrera acadèmica i que part d'elles 
(22%) ja està acreditada. Sorprèn que un alt percentatge dels enquestats ha realitzat tasques 

estructurals o de gestió relacionades amb la coordinació d'assignatures de grau i/o màster en els 

últims cinc anys. A més, un 5,9% del professorat porta 20 anys o més signant contractes 
anualment i un 22,7% ho porta fent entre 11 i 20 anys. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
 
 

 Un dels col·lectius més afectats en l'inici de la crisi econòmica a causa de les retallades a 
l'Administració pública i la comunitat educativa va ser la del professorat associat. La figura del 

professorat associat apareix per primera vegada a la Ley de Reforma Universitaria de 1983 [1]. Ja 

es definia com a un/a especialista de reconeguda competència i amb una activitat professional 
principal fora de la universitat. En aquell moment la contractació de professorat associat podia 

ser a temps complet o parcial, i el total de professorat visitant més professorat associat no podia 

superar el 20% dels catedràtics i professors titulars, amb un increment fins al 30% en el cas 
d’universitats politècniques.  

Arran de les limitacions econòmiques i la impossibilitat de substituir durant anys al 

professorat que es jubilava, es va optar per incrementar l'ús fraudulent de aquesta figura, prevista 

per l'article 53 de la Llei Orgànica d'Universitats [2], perquè professionals de reconegut prestigi 
poguessin fer classes a la universitat i transmetre la seva experiència als estudiants-. 

Aquesta figura era usada com a comodí perquè permetia contractar professorat qualificat 
i amb perfil acadèmic en condicions precàries i molt "barates" per a la universitat; condicions que  
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han estat denunciades diverses vegades en els tribunals de justícia i que ja compten amb 
sentències en contra de les universitats i a favor dels qui van denunciar. La Comissió de Peticions 

del Parlament Europeu ha animat a aquests treballadors i treballadores, a través de la seva 

presidenta Cecilia Wikström, a presentar denúncies davant els tribunals espanyols. 

La Ley Orgánica de Universidades (LOU) [3] del 2001 va establir que el professorat associat 

només podia ser contractat a temps parcial i es va flexibilitzar el límit de professorat temporal 
contractat. La modificació del 2007 estableix que el Personal Docent i investigador (PDI) temporal 

no podrà superar el 40% de la plantilla docent.  

En 2016, una sentència del Jutjat del Social nº 26 de Barcelona [4] després d'una demanda 

interposada per un sindicat diu que el professorat associat de la Universitat de Barcelona (UB) 

pateixen discriminació en les seves condicions laborals en comparació amb la resta de docents. 
El jutge va declarar "discriminatòria" i "no justificada" la diferència que existia entre el professorat 

associat i les altres categories de professorat a l'hora de reconèixer les seves hores d'activitat 
docent. 

Una altra sentència del 2020, del Jutjat del Social nº 7 de Barcelona [5], obliga a la 
Universitat de Barcelona a establir una relació laboral de caràcter indefinit amb els demandants i 

reconeix que exerceixen les mateixes funcions que la resta de professorat de la institució. 

"Aixequen actes, coordinen assignatures (que de vegades, fins i tot, no tenen professorat titular), 
fan tutories, posen notes, efectuen tasques investigadores". És la constatació de facto que es 

tracta de falsos associats, ja que el seu únic exercici laboral és dins de l'àmbit acadèmic. 

El Jutjat del Social nº 28, en una altra sentència del 2020, ordena igualment que es 

consideri indefinit a l'associat que va demandar la UB. "L'activitat no constitueix la funció ni la 
finalitat de la contractació temporal dels professors associats", resumeix el text, que deixa molt 

clar que la concatenació de contractes temporals d'aquest docent pervertia la normativa "per 

cobrir necessitats permanents". Aquest docent en qüestió va encadenar contractes cada any des 
de 2006 fins a 2020, amb un salari aquest últim curs de 637 euros bruts. 
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L’Observatori del Sistema Universitari de Catalunya [6] en el seu informe sobre el 
professorat associat [7] indica que aquesta figura s’ha incrementat des del curs 2013/14 mentre 

la contractació d’altres figures de PDI es mantenia congelada. A Catalunya el professorat associat 

representava en el curs 2018/19 un 44,2% del total de PDI. La figura 1 mostra el fort augment 
d’aquesta figura a les universitats públiques catalanes entre els cursos 2009/10 i 2018/19. 

 

 

Figura 1. Evolució del percentatge de professorat contractat a les universitats públiques catalanes entre 2009/10 i 2018/19. 
Font: Observatori del Sistema Universitari. 

 

A dia d'avui, aproximadament el 30% de professorat universitari espanyol està compost 

per una categoria que va ser creada com a excepcional i que ara s'ha convertit en regla, subjecte 
a condicions laborals abusives -tant per càrrega de treball com per retribució- i que, al mateix 

temps, causa un greu perjudici a la universitat pública i menyscaba el dret dels seus estudiants a 

rebre una educació de qualitat. 

 A la figura 2 trobem la relació entre professorat a temps parcial i a temps complet a la 

Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) en l’any 2019. El 47% de personal a 
temps parcial supera el límit legal del 40% mencionat anteriorment.  
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Figura 2. Nombre de professorat de la UPC desagregat per tipus de contracte. 
Font: GPAQ. Març 2020 [8]. 

 
 

És interessant analitzar la distribució de professorat associat de la UPC per departament 

[9] (a l’Annex, Taula A, es presenta la relació de codis, sigles i noms dels departaments de la UPC), 
ja que podem veure que existeixen diferències importants entre departaments. Dels 30 

departaments que apareixen a la figura 3, 20 superen el 40% de professorat associat i 9 tenen 

més d’un 60% de professorat associat.  

Figura 3. Percentatge de professorat associat i temps complet de la UPC desagregat per Departament. 
Font: GPAQ. Març 2020 [8]. 
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Així mateix, la figura 4 mostra l’evolució del professorat associat de la UPC desagregat 
per gènere i per any, des de l’any 2013 al 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Nombre de professorat associat contractat a la UPC desagregat per any i gènere.  
Font: GPAQ. Març 2020 [8]. 

 

 L’augment de professorat associat coincideix amb la reducció de finançament de les 

universitats i la limitació de la taxa de reposició de personal. D’aquesta manera la figura de 
professorat associat s’ha convertit en moltes ocasions en la manera barata de fer front a les 

necessitats docents. Això comporta que el professorat associat està cobrint necessitats 
estructurals de la universitat, en molts casos incrementant la responsabilitat i càrrega per sobre 

del que seria l’aportació a la universitat des del seu camp d’expertesa professional.  

D’altra banda també ens trobem amb el que s’ha anomenat popularment com fals 
associat. Aquests casos fan referència generalment a la contractació de persones que s’han 

vinculat a la universitat per iniciar la seva carrera acadèmica i estan fent la tesi doctoral o ja l’han 
acabat però de moment no han tingut l'oportunitat d’accedir a altres figures de PDI. 

Els diferents motius exposats fan que la figura del professorat associat s’hagi precaritzat, 
que coexisteixin diferents situacions i que calgui posar aquest tema sobre la taula per analitzar-

lo i trobar solucions.   
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El Comitè d'Empresa del PDI-Laboral de la UPC proposem un estudi de camp amb 
l'objectiu de conèixer la situació del col·lectiu del professorat associat; i en la mesura del possible, 

del que pensen i del que voldrien ser o fer davant la situació actual del PDI de la UPC. Amb 

aquesta informació proposarem, en les negociacions que el Comitè duu a terme regularment 
amb l'equip rectoral, millores en l'estatus docent, les condicions laborals i el reconeixement del 

professorat associat a la UPC. 
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2. METODOLOGIA 
 

 

 

L’enquesta va ser elaborada pel Comitè d’Empresa del PDI-Laboral de la UPC i el  seu 

enllaç (https://bit.ly/32D454R) va ser enviat per correu electrònic institucional a tot el col·lectiu 
de professorat associat el 25 d’octubre de 2020. S’han recollit 456 respostes entre el 25 d’octubre 

i el 16 de novembre de 2020. L’enquesta es divideix en 6 seccions: (1) dades personals, (2) 
contractació, (3) doctorat, acreditacions i carrera acadèmica, (4) categoria i lloc de treball, (5) 

assemblea i mobilitzacions per a la millora de les condicions laborals i (6) comentaris addicionals 

sobre la situació del col·lectiu.  

És una enquesta de segmentació de perfil creada a Google Forms®  on el temps mitjà per 

respondre-la és de 10 minuts i va estar validada i provada per un grup d'experts/es i 
investigadors/es de la UPC.  

A les persones participants se'ls va informar que en cas d’estar interessat/da en rebre els 
resultats, en acabar la mateixa es podien introduir les dades de contacte. També se'ls va informar 

que totes les respostes eren anònimes, que les dades no s'utilitzarien per a cap altre fi que els 
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objectius inicialment plantejats i no serien guardades ni cedides a tercers (Segons la Llei Orgànica 
de Protecció de Dades de Caràcter Personal d'Espanya 15/1999 de 13 de desembre [10]). 

D’acord amb les dades del 2019 publicades al Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat 
(GPAQ) [8] , el total de professorat associat que hi ha a la UPC, és a dir la població de l’enquesta, 

és de 1306. Tenint en compte això, perquè la mostra sigui representativa amb un nivell de 

confiança del 95%, amb un error del 5%, la seva mida ha de ser com a mínim de 335 
professors/es. La participació de 456 professors/es ens permet considerar que l’enquesta és 

representativa i pot servir com a instrument per reflectir satisfactòriament la situació actual del 

professorat associat a la UPC. El programa estadístic utilitzat va ser R Studio®. 

L’estudi estadístic es focalitza a extreure informació d’aspectes com la disposició, l’interès 

i la capacitat d’aquest personal d’accedir a altres figures que els permetin continuar la seva 
carrera acadèmica. Es presenta la situació de manera general i, a més a més, es desglossa per 

departaments, identificant aquells departaments que tenen més necessitats de places 
acadèmiques. 

 

2.1. Mètode de clustering 
 

Addicionalment a l’estudi estadístic esmentat s’ha realitzat també un estudi de clustering 

(agrupació). L’anàlisi de clustering agrupa els participants en l’enquesta segons les similituds en 
les seves respostes, de forma que els membres de cada grup (també anomenat clúster) presentin 

característiques similars a la resta dels membres del grup i diferents als membres dels altres 
grups. El programa estadístic utilitzat va ser Google DataStudio®. 

Per fer l’anàlisi, s’ha diferenciat entre dos grups: professorat associat doctor i no doctor. 

Per cada grup s’ha realitzat un procés de clustering diferenciat.  
Donat que a l’enquesta recull dades tant categòriques com numèriques, s’ha triat un 

algorisme de clustering capaç de tractar amb aquesta combinació. La selecció del nombre de 
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clusters s’ha fet de forma manual, realitzant el procés amb valors de k entre 2 i 5, elegint el valor 
que maximitza la capacitat de fer una interpretació dels resultats.  

  

Les categories utilitzades pel clustering son: 
[edat (n), sexe (c), antiguitat (n), tipus (c), raotesi (c),  fenttesi (c), raofenttesi (c), 

disposattesi (c), carrera (c), associat (c), falsassociat (c), expectatives (c), formació (n), satisfet (n), 

acreditació (c)] 
En cada cas (c) indica un camp categòric i (n) un camp numèric. Per facilitar la visualització 

els camps categòrics s’han codificat amb valors numèrics.  

El clustering s’ha realitzat amb k-prototipes [11]. Aquest algorisme permet fer clustering 
amb dades mixtes numèriques/categòriques. Combina els algorismes k-means, que agrupa 

dades numèriques basant-se en la distancia euclídea, i k-modes [12], que defineix clústers en 
funció del nombre de categories coincidents entre punts de dades, definint una mesura de 

dissimilaritat que té en compte atributs numèrics i categòrics. La implementació utilitzada és la 

del paquet python kmodes [13]. S’han utilitzat els paràmetres per defecte (mètode de Cao per 
inicialització, 10 inicialitzacions per k-modes, màxim 100 iteracions per k-modes). 
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3. RESULTATS 
 
 
 
 

A continuació presentarem els resultats dels diferents punts considerats.  
Farem una anàlisi relacionant el desig de fer la carrera acadèmica amb altres variables 

com el fet d'haver llegit, estar desenvolupant o el desig de fer la tesi doctoral. També es 

consideraran l'edat i el departament d'adscripció entre d'altres. 
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3.1. Carrera acadèmica 
 

Un aspecte important és conèixer quin percentatge del professorat associat que es troba 

actualment a la UPC té interès i reuneix els requisits per fer carrera acadèmica a la universitat. A 

la figura 5 podem veure que del total de persones enquestades un 56,5% va manifestar el seu 
interès per fer carrera acadèmica, front un 27,2% que no, i un 16,3% que no va contestar.  

 

 
Figura 5. Percentatge de professorat associat en funció del seu interès per fer carrera acadèmica. 

Font: CEPDIL. 
 
 
 

Si relacionem l’interès per fer carrera acadèmica amb la possessió del títol de doctor, 

figura 6, podem veure que dins del 33% del professorat associat amb títol de doctor, un 77,3% 
vol fer carrera acadèmica.  
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Figura 6. Percentatge de professorat associat amb títol de doctor i interès en fer carrera acadèmica. 

 Font: CEPDIL. 
 

A la figura 7 podem observar que entre el professorat associat amb títol de doctor i 

interès en fer carrera acadèmica trobem que un 46,2% estan acreditats (29,5% com lector/a, 

10,7% com agregat/da i 6% com contractat/da doctor/a). És a dir, el 11,78%  del professorat 
associat té algun tipus d’acreditació. Per altra banda, hi ha un 13,7% del professorat associat que 

té la tesi i encara no està acreditat (no hem considerat l’acreditació com a professorat 

col·laborador). 
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Figura 7. Percentatge de professorat associat amb títol de doctor i algun tipus d’acreditació 
per a altres figures de professorat universitari. 

Font: CEPDIL. 
 

Pel que fa al professorat associat no doctor, un 45,8% voldria fer carrera acadèmica. A la 

figura 8 observem que un 36,4% d’aquest professorat està fent la tesi i un 32,9% tindria interès 
en fer-la. És a dir, el 69,3% del professorat associat no doctor té intenció de llegir la tesi i fer 

carrera acadèmica (21,27% del professorat). 
 

 
Figura 8. Situació del professorat associat no doctor en relació amb la possibilitat d’obtenir el doctorat. 

Font: CEPDIL. 
 
 

El gràfic de la figura 9 resumeix el percentatge de professorat associat interessat en fer 

carrera acadèmica i quina és la situació en relació al doctorat en cada cas. Si prenem el fet de ser 
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doctor com el principal requisit per fer una carrera acadèmica a la UPC, el 46,93% del professorat 
associat és potencialment candidat a fer una carrera acadèmica de temps complet a la UPC, el 

8,33% podria ser-ho i el 44,74% no ho és. 

 
 

 
Figura 9. Distribució del professorat associat en funció del seu interès per fer carrera acadèmica 

i la seva disposició en front el doctorat. 
Font: CEPDIL. 
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3.2 Anàlisi per edat 

A la figura 10 observem que hi ha hagut una alta participació del professorat amb edat 

entre 35 i 44 anys (32,5%) i entre 45 i 54 anys (32,2%). Podem observar també que el major 
potencial de candidats/es per fer carrera acadèmica es troba en el professorat entre 35 i 44 anys 

(18%). És evident una disminució del desig de fer la carrera acadèmica en augmentar l'edat. 

 

 
 
 

Figura 10. Esquerra: participació de professorat associat a l’enquesta per edats. 
Dreta: Interès del professorat associat per fer carrera acadèmica en funció de l’edat. 

Font: CEPDIL. 
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3.3 Anàlisi per departament d'adscripció 

Considerant el total de professorat associat per departament d'acord amb les dades del 

2019, trobem que més del 50% del professorat associat als departaments 710/EEL, 749/UOT,  
723/CS i 747/ESSI van participar a l'enquesta, tal i com es mostra a la figura 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11. Participació del professorat associat a l’enquesta en funció del departament d'adscripció. 

Font: CEPDIL. 
 
 

De la figura 12 es pot veure que del total de professorat que va participar a l'enquesta, la 
major participació correspon al professorat adscrit als departaments 735/PA i 753/TA, a diferència 
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dels departaments 745/EAB, 715/EIO i 701/AC, que van tenir una baixa participació. També un alt 
percentatge (9,65%) no va contestar a aquesta pregunta (perquè no ho saben, tenen por, etc.). 

Per altra banda, trobem que més de la meitat del professorat dels departaments de 712/EM, 

740/UOT, 735/PA, 753/TA, 747/ESSI, 731/OO no tenen interès o potencial per seguir la carrera 
acadèmica. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

Figura 12. Relació entre departaments i interès en fer carrera acadèmica del professorat associat. 
Font: CEPDIL. 

 

A la figura 13 veiem el resultat dels departaments de l'àmbit de coneixement 

d'Arquitectura, Urbanisme i Edificació (735/PA, 740/UOT, 752/RA i, 753/TA) i d’Organització 
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d’Empreses 732/OE, que són àrees on és habitual trobar professionals que puguin compaginar 
la seva feina fora de la universitat amb la docència universitària. Als departaments de 740/UOT, 

735/PA i 753/TA tot i que més del la meitat del professorat associat que ha contestat l’enquesta 

ha manifestat que no té interès en fer carrera acadèmica (figura 12), trobem professorat associat 
amb interès i potencial per incorporar-se a la carrera acadèmica (figura 13). A 732/OE i 735/RA 

trobem més de la meitat professorat associat amb interès i potencial de fer carrera acadèmica. 
 

 
 

Figura 13. Situació del professorat associat en relació a l’interès i potencial per fer carrera acadèmica en els departaments de l’àmbit 
d’Arquitectura, Urbanisme i Edificació i de l’àmbit d’Organització d’Empreses. 

Font: CEPDIL. 
 

A banda dels departaments de l’àmbit d’Arquitectura, Urbanisme i Edificació, i 
Organització d’Empreses on el professorat associat supera el 60% de la plantilla, la figura A de 

l’Annex mostra la situació als departaments d’altres àmbits, però amb un percentatge de 
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professorat associat superior al 60%. Es tracta dels departaments de 712/EM (65%), 717/DEGC 
(66%), 737/RMEE (70%) i 758/EPC (77%). 

 

Finalment, si repetim la Figura 9 sense els departaments de l’àmbit d’Arquitectura, 
Urbanisme i Edificació, i Organització d’Empreses obtenim la Figura 14, on s’observa que sense 

considerar el personal d’aquests departaments el professorat associat amb interès per fer carrera 

acadèmica augmenta fins el 60,52%. 
 
 

 
 
Figura 14. Distribució del professorat associat en funció del seu interès per fer carrera acadèmica traient el professorat associat dels 

departaments dels àmbits d’Arquitectura, Urbanisme i Edificació, i Organització d’Empreses. 
Font: CEPDIL. 

 

 

 

 

 

 



                               ENQUESTA SOBRE LA SITUACIÓ DEL COL·LECTIU DEL PROFESSORAT ASSOCIAT A LA UPC    

 
25

3.4. Altres dades d'interès 
 

Una de les respostes que més sorprèn és que quan se'ls pregunta si "realitzes, o has 

realitzat en els darrers 5 anys, tasques de gestió acadèmica dins de de la UPC" un 30,7% va dir 

que s'encarrega, o s'havia encarregat en el passat de la coordinació d'assignatures de grau i un 
16,2% s'encarrega, o s'havia encarregat en el passat de la coordinació d'assignatures de màster. 

Això demostra que sobre el professorat associat recau el pes de la responsabilitat d'importants 

tasques estructurals relacionades amb la docència. 
 

D'entre altres qüestions, i en relació a la quantitat d'anys que porta treballant en aquesta 
universitat, es destaca que un 5,9% de les persones enquestades porta més de 20 anys treballant 

en aquesta universitat. Li segueix un 22,7%, que porten treballant entre 11 i 20 anys. Totes elles 

renoven anualment el seu contracte de treball per exercir la docència. Figura 15. 

 
Figura 15. Distribució del professorat associat en funció dels anys que porta treballant a la UPC. 

Font: CEPDIL. 
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3.5. Anàlisi de la pregunta relacionada amb la dificultat per renovar el 

contracte 

Han contestat 53 enquestats/des i a banda de casos molt concrets, les respostes es poden 

agrupar en els 4 grups que s’indiquen a la figura 16. La resposta més majoritària (16 respostes, 
un 30%) fa referència a la dificultat de justificació o de l’existència d’una activitat laboral principal 

independent a la d’associat i fora de la UPC. Seguidament, un 18% de les respostes (10 de 53) 

esmenten les dificultats que s’han trobat per part del servei de personal de la UPC o amb el 
procés de signatura del contracte. Les retallades de professorat diverses, generalment per una 

baixada de l’encàrrec docent (9 de 53 respostes, un 16%), també han estat una de les qüestions 
comentades. Per últim, diversos professors (4 de 53, un 7,5%) han expressat la dificultat que s’han 

trobat per poder compatibilitzar els horaris amb la seva altra activitat laboral, fent èmfasi en la 

falta de flexibilitat existent per part dels departaments. 

  

 
Figura 16. Respostes obtingudes a la pregunta sobre les dificultat a l’hora de renovar el contracte. 

Font: CEPDIL. 
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3.6. Anàlisi de la pregunta: Et sents ben tractat/da per la UPC o el teu 

Departament? 

Després de la pregunta sobre si se senten ben tractats/tractades pel Departament 
i per la UPC, els/les enquestats/enquestades podien afegir comentaris en relació a la seva 

resposta. En total, hi ha 113 respostes (Figura 17). 

La resposta més majoritària (40 respostes, un 35%) es pot resumir en un “ben 

tractat pel departament, però no per la UPC”. Una altra variant del comentari fa referència 

únicament al bon tracte rebut pel departament i/o la secció corresponent i els seus/seves 
responsables, sense cap referència explícita al tracte rebut per la UPC (13 respostes, un 

11%).  

El segon comentari més freqüent fa referència al salari, considerat massa baix pel 

volum de feina i responsabilitats assignades (26 respostes, un 23%) 

La manca d’una carrera horitzontal dins la UPC sense concurs sorgeix en 4 dels 

comentaris, un 3% del total.  

Altres comentaris expressats són la  dificultat per signar convenis com a associat (3 

respostes), la falta de recursos (3 respostes), la lentitud en l’alta al sistema d’Atenea, a 
vegades algunes setmanes ja començat el curs; i la falta d'enquestes representatives pel 

fet de donar poques hores en molts grups petits. 

 

 

 

 

 

 



                               ENQUESTA SOBRE LA SITUACIÓ DEL COL·LECTIU DEL PROFESSORAT ASSOCIAT A LA UPC    

 
28

 

Figura 17. Comentaris afegits després de respondre Et sents ben tractat/da per la UPC o el teu Departament?.  
Font: CEPDIL. 
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3.7. Anàlisi dels comentaris addicionals 

Finalment, l’enquesta permetia afegir, en cas desitjat, algun comentari addicional sobre 

la situació dins del col·lectiu del professorat associat de la UPC. Van haver-hi 113 respostes (Figura 
18). 

El comentari més destacat (una tercera part de les respostes, 33%) feia referència a la 
baixa remuneració d’aquest col·lectiu. 

En segona posició (14 respostes, 12%) destacaven els comentaris apuntant a la manca 

d’estabilitat del contracte. La principal queixa era que el contracte fos anual i es proposava 
ampliar aquesta durada a un nombre superior d’anys, per evitar tràmits administratius i dotar la 

figura de certa estabilitat. Relacionat amb l’estabilitat, es van recollir comentaris (8 respostes) 

sobre possibilitats de fer carrera acadèmica, esmentant diverses possibilitats (Lector, plaça sense 
recerca, etc.). 

En tercer lloc (10 respostes, 8%) s’esmentava la manca de reconeixement o de presa de 

decisions a la UPC per part d’aquest col·lectiu. 

Es van recollir diversos comentaris (6 respostes) relacionats amb la situació generada per 

la pandèmia COVID-19, fent referència a l’empitjorament de la situació d’aquest col·lectiu: 
increment d’hores dedicades per dur a terme una docència de qualitat, manca de recursos oferts 

per la UPC (despeses d’internet i dispositius a càrrec del col·lectiu, tauletes oferides darrerament 

a aquest col·lectiu tecnològicament insuficients), etc.   

Un altre punt esmentat (6 respostes) era la càrrega addicional que suposa la coordinació 

d’assignatures o la direcció i els tribunals de TFG/TFM, que no veien recompensada en temps o 

diners. També es feia referència a l’abús d’aquest col·lectiu (enlloc d’assumir-ho el PDI a temps 
complet) per coordinar assignatures, o per assignar-los la docència dels grups més massificats. 
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Relacionat amb la docència assignada a aquest col·lectiu, es van recollir queixes (4 
respostes) apuntant que la docència assignada era docència general de grau, sense aprofitar 

l’expertesa de l’experiència professional d’aquest professorat. 

Altres comentaris menys freqüents però que convé remarcar són: dificultats horàries per 
compaginar classes amb feina principal, dificultats posades per part del Departament a l’hora de 

què aquest col·lectiu pugui triar assignatures, manca de despatxos adequats per treballar, 

dificultats per involucrar-se en la recerca, etc. 

En cas de tenir dos contractes a la UPC es van recollir dos comentaris: el professorat 

associat que té contracte de Personal d’Administració i Serveis (PAS) no cobra les pagues extra 

com associat; el professorat associat que té contracte de Personal de Suport a la Recerca (PSR) 
té dos contractes temporals. 

També hi va haver diversos comentaris sobre els drets socials del col·lectiu: pel que fa a 
les dones, impossibilitat de renovar el contracte després d’embaràs; en cas de problemes de 

salut, impossibilitat de gaudir d’un quadrimestre sabàtic; manca de descomptes en la matrícula 

de màsters de la UPC (a diferència del PDI amb contracte indefinit). 

 
Figura 18. Comentaris addicionals sobre la situació dins del col·lectiu. 

Font: CEPDIL. 
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3.8. Anàlisi dels resultats del clustering 

La visualització dels diferents clusters es pot fer amb gràfics de radar. En aquests gràfics 
es mostra la mitjana de les respostes del grup per cada variable junts amb els intervals de cada 
camp. Aquestes figures mostren en el gràfic central els promitjos (per clúster) dels valors de cada 
variable. També es mostren la variància i de cada variable (per clúster) i el nombre de components 
de cada clúster. Els diferents grups es visualitzen amb colors diferents. Per exemple, en la figura 
18 veiem que, per el clúster 0 (línia vermella), la mitjana de les respostes dels membres del grup 
a la pregunta “Tens l'acreditació de ?” és de 0, mentre que, pel clúster 2 (línia blava), la mitjana 
de les respostes a la mateixa pregunta és de 3. Amb això podem concloure que el clúster 0 
agrupa professorat que no disposa d’acreditacions, mentre que el clúster 2 agrupa professorat 
amb un grau d’acreditació major.  

3.8.1. Professorat associat doctor 

Pel col·lectiu de professorat que disposa del títol de doctor, han respost 152 persones. 
S’ha fet una anàlisi amb dos subgrups (k=3). Amb valors superiors de k alguns dels subgrups 

resultants són molt similars entre si. Els tres subgrups resultants són molt similars pel que fa a la 

seva mida. Els resultats es poden veure a la figura 19. 
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Figura 19. Professorat associat doctor, k= 3. 
Font: CEPDIL 
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El clúster 0 correspon a professorat que no disposa de cap acreditació. Són els que tenen 
menys antiguitat i el tipus de contracte tendeix a ser l’inicial (Tipus 1)1. El clúster 1 està composat 

per professorat amb un bon nivell d’acreditació i són els que manifesten més clarament que han 

fet el doctorat pensant en la carrera acadèmica. Es consideren ‘falsos associats’ en bona mesura 
i no es veuen reflectits en l’esperit de la normativa. Majoritàriament tenen poca antiguitat i el 

tipus de contracte tendeix a ser l’inicial (Tipus 1). Són els menys satisfets amb la posició de 

professor associat, segurament per què la seva intenció és la d’exercir a temps complet. El clúster 
2 està format per professorat amb major antiguitat i de tipus de contracte superiors (Tipus 2 a 

4). Són els que es consideren més reflectits en l’esperit de la normativa (i menys com a ‘falsos 
associats’). La motivació per haver fet la tesi tendeix més cap a les raons personals/professionals. 
En l’apartat d’acreditacions estan entre els tipus 0 i el 1. Probablement degut a la major antiguitat 

han tingut més oportunitats per aconseguir l’acreditació.  
Pels tres grups el grau de satisfacció és baix (inferior a 1,5 sobre 4). 

 

3.8.2. Professorat associat no doctor 

Pel col·lectiu de professorat associat que no disposa del títol de doctor, han respost 311 

persones. Els resultats es poden veure a la figura 20. S’ha fet una anàlisi amb dos subgrups (k=2). 

Amb valors superiors de k alguns dels subgrups resultants són molt similars.  
 

                                                 
1 https://www.upc.edu/normatives/ca/butlleti-upc/hemeroteca/2015-2016/butlleti-168/copy_of_bupc-num-docs/docs-consell-govern/9.14-
aprovacio-del-programa-de-carrera-horitzontal-del-professorat-associat 
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Figura 20. Professorat associat doctor, k= 2. 

Font: CEPDIL 
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El grup 0 és el més poblat. Es composa de professorat amb molt poca antiguitat i amb 
una tipologia de contracte inicial. Són els que manifesten més satisfacció amb la condició 

d’associat. El clúster 1 correspon a professorat amb molta més antiguitat i tipologies de contracte 

més avançades. 
Els dos grups de professorat no doctor tenen algunes característiques comunes. No 

creuen ser ‘falsos associats’ i es consideren dins l’esperit de la normativa. En general no estan 

fent la tesi i tenen poca predisposició a fer-la. 
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3.9. Visualització dels clusters amb Google Datastudio® 

En aquest enllaç (https://bit.ly/3t8o5a3) es poden veure els resultats de forma més 
detallada i interactiva. 
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4. CONCLUSIONS 
 

 

 

Per llei, el professorat associat és personal docent que no fa carrera acadèmica ni té 

dedicació a la recerca, sinó que aporta a la formació universitària el seu coneixement d’expertesa 
professional. És per tant d’esperar que imparteixi docència en cursos avançats on aporti la seva 

expertesa en certes especialitats. 

Aquesta enquesta pretén donar llum sobre les condicions laborals i docents del 

professorat associat actual i quina fracció del professorat associat actualment es dedica o voldria 

dedicar-se a temps complet a la carrera acadèmica, però està actualment en aquesta figura per 
mancança d’oferta de posicions acadèmiques pròpiament dites (lector, agregat...), i d’aquests, 

quina fracció es troben ja en l’actualitat en condicions d’accedir a posicions acadèmiques a temps 

complet. Els resultats de l’enquesta s’han obtingut a partir de 456 respostes, que representa una 



                               ENQUESTA SOBRE LA SITUACIÓ DEL COL·LECTIU DEL PROFESSORAT ASSOCIAT A LA UPC    

 

38

participació del 35% del professorat associat contractat i representa una mostra prou 
representativa amb un nivell de confiança de més del 95%.  

Respecte a les condicions laborals actuals, el 46% de les respostes manifesten sentir-se 

ben tractats pel departament, però entre aquestes respostes, el 35% manifesten no rebre un bon 
tracte per part de la UPC. Això ens indica un problema de fons en la figura contractual. Entre els 

motius de descontent el més destacat és el salari massa baix pel nivell de responsabilitat i càrrega 

docent que se’ls assigna (23%). El 14% destaquen la manca d’estabilitat i duració del contracte (1 
any) i es proposa ampliar aquesta durada a un nombre superior d’anys, per evitar tràmits 

administratius i dotar la figura de certa estabilitat. La manca de reconeixement s’expressa en un 

8% de les respostes. Altres queixes recollides inclouen la manca de carrera horitzontal sense 
concurs, les dificultats per signar convenis, falta de recursos, dificultat per fer recerca, la càrrega 

de feina extra vinculada a la situació generada per el Covid-19, la càrrega de coordinació 
d’assignatures o TFG/TFM, així com la docència general de grau sense aprofitar la seva expertesa. 

En resum, respecte la situació laboral actual, podem concloure que el problema més greu de 

relació entre el professorat associat i la UPC és el baix sou per la càrrega docent que se’ls assigna, 
el tipus de contracte precari i anual, així com l’assignació de docència que no correspon a 

l’expertesa professional del professorat contractat. 

El principal resultat i més alarmant d’aquesta enquesta fa referència al segon punt 
mencionat més amunt: el 56% del professorat associat  declara voler dedicar-se plenament a la 

carrera acadèmica (versus el 27% que específicament no la vol fer). L’enquesta ens ha permès a 

més avaluar el professorat que està en situació d’accedir-hi si s’obren places acadèmiques 
adients: el 33% tenen el títol de doctor, un 12,5% estan fent la tesi, i el 10% la faria2; per tant un 

54% de tot el professorat associat són doctors, ho seran properament o voldrien ser-ho. A més 
a més, un 14% ja disposa d’alguna acreditació per accedir a figures acadèmiques. Observem 

també que el major potencial de candidats per fer la carrera acadèmica es troba en els professors 

                                                 
2  Cal tenir en compte que el professorat exercint una activitat laboral fora de la universitat més el contracte de professorat associat segurament 

no tinguin temps ni possibilitat de fer una tesi actualment; caldria identificar aquest colꞏlectiu i oferir-los una figura que els permetés 
compatibilitzar la seva activitat docent amb l’inici de la carrera acadèmica realitzant la tesi doctoral 
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entre 35 i 44 anys (18%). És evident una disminució del desig de fer la carrera acadèmica en 
augmentar l’edat. 

De manera excepcional, trobem que el professorat associat dels departaments de l’àmbit 

d’arquitectura3 i d’organització d’empresa (480/IS.UPC, 712/EM, 740/UOT, 735/PA, 753/TA) no 
tenen el mateix interès o potencial de seguir la carrera acadèmica que la resta. Això s’entén tenint 

en compte el seu perfil específic. Per una banda,  la recerca en l’àmbit de l’arquitectura no passa 

necessàriament per l’elaboració d’una tesi doctoral i de les acreditacions de l’AQU o l’ANECA, 
sinó que es pot realitzar en la recerca personal per a l’elaboració de projectes professionals.  Per 

tant, cal avaluar la necessitat d’establir una via específica per la carrera acadèmica en aquests 

àmbits (com és ja el cas actual en l’àmbit de les Ciències de la Salut, veure Annex, Real Decreto 
1558/1986, de 28 de junio) [14]. Per altra banda, en aquest àmbit trobem majoritàriament, per fi, 

l’autèntic professorat associat que encaixa amb la voluntat perseguida per aquesta figura, és a 
dir, personal que exerceix la seva activitat professional principal fora del món acadèmic i aporta 

la seva expertesa a la universitat. Però per aquest col·lectiu, justament, donada la seva expertesa, 

les condicions laborals en les que els troben els porta a sentir-se maltractats en sou i 
reconeixement. Per tant, allà on el professorat associat contractat es correspon correctament a 

aquesta figura contractual, les condicions laborals no s’ajusten al que s’esperaria que 

correspongués a professionals de reconegut prestigi, amb sous baixos, contractes temporals i 
grans dificultats per la promoció. 

En resum, la figura de professorat associat amb les condicions laborals actuals és 

insatisfactòria tant pel més del 50% del professorat associat actual que desitjaria dedicar-se 
plenament a la carrera acadèmica investigadora i docent, com pels professionals de reconegut 

prestigi que aporten la seva expertesa professional a la universitat i voldrien veure aquesta 
expertesa millor reconeguda, tant en condicions laborals com econòmicament. La UPC com 

institució universitària declara no disposar del mal dit fals associat, (mal dit doncs qui vulnera la 
                                                 
3 S’observa a més que les respostes de professorat dels l’àmbit d’arquitectura representa el 30% del total d’enquestats. Aquesta major 

participació s’entén pel fet que el professorat associat d’aquest àmbit fa temps que està mobilitzat i organitzat a través d’un grup de WhatsApp 
de 220 membres on el 80% dels integrants pertanyen a departaments de l’àmbit mencionat. Aquesta observació ens permet concloure que el 
professorat associat necessita sistemes de comunicació d’acord al seu perfil i seva disponibilitat i que el mètode de comunicació de la UPC a 
través del correu electrònic institucional potser és un mitjà amb mancances a l’hora d’adreçar-se al professorat associat. 
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legalitat és el contractant no el contractat que n’és la part dèbil): professor que és contractat per 
aportar coneixement professional però que realment fa tasques estructurals i que objectivament 

voldria fer carrera acadèmica. L’enquesta pretén donar llum sobre la referida asseveració i la 

dóna. 

A més a més, la precarietat laboral derivada de la figura del professorat repercuteix en la 

qualitat docent de la universitat. La contractació en figures plenament acadèmiques del 

professorat actualment implicat en recerca contribuiria a l’excel·lència no només en recerca, sinó 
també en l’àmbit docent, ja que la seva dedicació a les tasques docents estaria vinculada a la 

mateixa institució on desenvoluparien tota la seva activitat professional (amb més facilitat per la 

compaginació de les dues activitats), mentre que la millora de les condicions laborals del personal 
professional contractat com a professorat associat que aporta la seva expertesa a nivell 

d’especialitat contribuiria a la major dedicació i implicació d’aquest professorat i la possibilitat 
d’atreure talent també des del món professional. 
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Taula A. Relació de codis, sigles i noms dels departaments de la UPC 

 

 

Codi	 Sigles	 Nom	Departament	
701 AC Departament d’Arquitectura de Computadors 
702 CEM Departament de Ciència i Enginyeria de Materials 
707 ESAII Departament d’Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial 
709 EE Departament d’Enginyeria Elèctrica 
710 EEL Departament d’Enginyeria Electrònica 
712 EM Departament d’Enginyeria Mecànica 
713 EQ Departament d’Enginyeria Química 
715 EIO Departament d’Estadística i Investigació Operativa 
717 DEGD Departament d’Enginyeria Gràfica i de Disseny 
723 CS Departament de Ciències de la Computació 
724 MMT Departament de Màquines i Motors Tèrmics 
729 MF Departament de Mecànica de Fluids
731 OO Departament d’Òptica i Optometria 
732 OE Departament d’Organització d’Empreses 
735 PA Departament de Projectes Arquitectònics 
737 RMEE Departament de Resistència de Materials i Estructures a l’Enginyeria 
739 TSC Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions 
740 UOT Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori 
742 CEN Departament de Ciència i Enginyeria Nàutiques 
744 ENTEL Departament d’Enginyeria Telemàtica 
745 EAB Departament d’Enginyeria Agroalimentària o Biotecnologia 
747 ESSI Departament d’Enginyeria de Serveis i Sistemes d’Informació 
748 FIS Departament de Física 
749 MAT Departament de Matemàtiques 
750 EMIT Departament d’Enginyeria Minera, Industrial i TIC 
751 DECA Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental 
752 RA Departament de Representació Arquitectònica
753 TA Departament de Tecnologia de l’Arquitectura 
756 THATC Departament de Teoria i Història de l’Arquitectura i Tècniques de Comunicació 
758 EPC Departament d’Enginyeria de Projectes i de la Construcció 
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Figura A. Situació als departaments d’altres àmbits, però amb un percentatge de professorat associat superior al 60%.  
Font: CEPDIL 
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA 

 

Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio, por el que se establecen las bases generales 
del régimen de conciertos entre las Universidades y las Instituciones sanitarias. 

 

Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio, 

Artículo 1. 
Uno. –Las Universidades, para el cumplimiento en el ámbito sanitario de las funciones que el 

artículo 1.2 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, les encomienda, 
deberán disponer de Hospitales y otras Instituciones sanitarias para el desarrollo de sus programas 
investigadores y docentes de primero, segundo y tercer ciclo. 

A tales efectos, las Universidades y las Administraciones Públicas responsables de las 
Instituciones sanitarias de titularidad pública deberán establecer los correspondientes conciertos 
para la utilización de estas últimas en la investigación y la docencia de la Medicina, la Enfermería, la 
Farmacia y las demás enseñanzas relacionadas con las ciencias de la salud, respetando las bases 
generales que se señalan en el presente Real Decreto y, en su caso, el régimen de conciertos que 
las Administraciones Públicas competentes en educación y sanidad puedan dictar, al amparo del 
artículo 104.3 de la Ley General de Sanidad, con sujeción, asimismo, a Io establecido en el presente 
Real Decreto. 

Dos. –Las Universidades que estén autorizadas a impartir la licenciatura en Medicina y Cirugía 
deberán disponer, a los efectos previstos en el apartado anterior, al menos de un Hospital y tres 
Centros de atención primaria de carácter universitario, haciendo coincidir estas Instituciones con las 
de mayor calidad asistencial del ámbito geográfico correspondiente. 

Tres. –Los Hospitales y Centros de atención primaria concertados de acuerdo con lo establecido 
en este Real Decreto constituirán las unidades docente-asistenciales de los Centros que organicen 
las enseñanzas relacionadas con las ciencias de la salud, proporcionando, en coordinación con la 
infraestructura sanitaria correspondiente, asistencia del máximo nivel científico y desarrollando 
funciones de investigación en las áreas de las ciencias de la salud. 

Cuatro. –Las Universidades, mediante los oportunos conciertos, deberán garantizar que los 
Profesores universitarios pertenecientes a los Cuerpos de Funcionarios Docentes, cuya actividad 
docente así lo exija, puedan ejercer la complementaria actividad asistencial, en los términos 
establecidos en el presente Real Decreto y en los respectivos conciertos. Asimismo, éstos deberán 
considerar las necesidades hospitalarias derivadas de la investigación que se realice en las 
Universidades. 
  
Artículo 2. 

Los conciertos que se celebren entre las Administraciones Públicas responsables de las 
Instituciones sanitarias públicas y las Universidades se ajustarán a las bases que se recogen en el 
artículo 4.º de este Real Decreto. 
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Artículo 3. 

Uno. –La Universidad podrá concertar igualmente con Instituciones sanitarias de titularidad 
privada, de acuerdo con lo señalado en los artículos 1 y en las bases 1 a 6, 11, 12, 15, 17, 18 y 
disposición adicional primera. En todo caso, la Institución deberá estar previamente acreditada 
conforme a lo señalado en la base 3. 

Dos. –Con el fin de garantizar los objetivos docentes e investigadores de la Universidad, el 
concierto podrá señalar el número de plazas de profesores asociados pertenecientes a la plantilla 
de la Universidad que se cubrirán por personal de la Institución sanitaria de titularidad privada. 

  
Artículo 4. 

Las bases generales del régimen de conciertos son las siguientes: 

Primera. Objetivo de los conciertos. –Los objetivos generales de los conciertos serán los 
siguientes: 

1. Docentes: 

A)   Promover la máxima utilización de los recursos sanitarios hospitalarios y extra- hospitalarios, 
humanos y materiales para la docencia universitaria de las diversas enseñanzas sanitarias a nivel 
pregraduado y posgraduado, favoreciendo la actualización de las mismas y su continua mejora de 
calidad. 

La colaboración se establecerá para la formación clínica y sanitaria de los alumnos de 
cualquiera de los tres ciclos universitarios y estudios de posgraduados en aquellas titulaciones o 
materias relacionadas con las ciencias de la salud. En el caso de estudios de tercer ciclo, esta 
formación se extenderá a la metodología y a las técnicas de la investigación sanitaria. 

B)  Cooperar en el mantenimiento de la cualificación de los profesionales de la salud a su más 
alto nivel, cuidando su actualización y reciclaje y favoreciendo su incorporación a la docencia 
universitaria. 

2. Asistenciales: 

A)   Cooperar para que las investigaciones y enseñanzas universitarias en Medicina, Enfermería, 
Farmacia y demás profesiones sanitarias puedan ser utilizadas para la mejora constante de la 
atención sanitaria. 

B)  Prever que coincidan la mayor calidad asistencial con la consideración de Hospital 
universitario o asociado a la Universidad, dentro del oportuno sistema de sectorialización y 
regionalización de la asistencia sanitaria. 

3. De investigación: 

A)  Potenciar la investigación en las ciencias de la salud, coordinando las actividades de las 
Universidades con las de las Instituciones sanitarias, para una mejor utilización de los recursos 
humanos y materiales. 

B)  Favorecer el desarrollo de los departamentos universitarios en las áreas de la salud, 
potenciando su coordinación con las unidades de investigación de los Hospitales y estimulando las 
vocaciones investigadoras. 

Segunda. Procedimiento de elaboración del concierto. 
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Uno. –Las Universidades, teniendo en cuenta las necesidades asistenciales de la población, en 
el marco de la planificación general de la enseñanza superior, harán un estudio, basado en criterios 
generales elaborados conjuntamente por los Ministerios de Educación y Ciencia y Sanidad y 
Consumo, de las necesidades docentes e investigadoras, tanto a nivel hospitalario como 
extrahospitalario, que debieran ser atendidas por las Instituciones concertadas. 

Dos. –Dicho estudio será elevado a los órganos responsables de enseñanza universitaria y de 
sanidad de la Comunidad Autónoma correspondiente, quienes, de acuerdo con la Universidad y el 
INSALUD u Organismo de la Comunidad Autónoma que hubiera asumido sus funciones, fijarán la 
Institución o Instituciones sanitarias que deban ser concertadas. En el caso de tratarse de una 
Institución sanitaria que no sea de la Seguridad Social, se requerirá el acuerdo de la Entidad de la 
que dependa aquélla. En todo caso, para garantizar una adecuada coordinación, se procurará que 
no exista una excesiva dispersión de la docencia en Centros diversos. 

Tres. –Se constituirá una Comisión formada por tres representantes de cada una de las 
siguientes Instituciones: Universidad, Organismos responsables de educación superior y de sanidad 
de las Comunidades Autónomas, Instituto Nacional de la Salud u Organismo que hubiera asumido 
sus funciones o, en su caso, Entidad de la que dependa la Institución sanitaria a concertar. 

Esta Comisión, en un plazo no superior a un año, elaborará el proyecto de concierto que, una 
vez acordado entre el INSALUD u Organismo que hubiera asumido sus funciones o, en su caso, 
Entidad de la que dependa la Institución sanitaria a concertar y la Universidad correspondiente, será 
remitido, previo informe del Consejo Social de ésta, para su aprobación y publicación, a la 
Comunidad Autónoma. 

Tercera. Uno. –Sólo podrán ser objeto de concierto con las Universidades aquellas Instituciones 
sanitarias que reúnan los requisitos que se establezcan, de común acuerdo, por los Ministerios de 
Sanidad y Consumo y de Educación y Ciencia, previo informe del Consejo de Universidades, para 
desarrollar la docencia en las distintas titulaciones o materias relacionadas con las ciencias de la 
salud, 

Dos. –Dichos requisitos, cuya existencia será comprobada por la Comunidad Autónoma 
correspondiente, deberán garantizar que las Instituciones sanitarias poseen la infraestructura 
material necesaria para el desarrollo de las funciones docentes e investigadoras que se derivan del 
establecimiento de un concierto con la Universidad. 

Cuarta. El Consejo de Universidades tendrá en cuenta, para la determinación de los módulos 
objetivos que deba fijar, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley de Reforma 
Universitaria, la capacidad de las Instituciones sanitarias que se concierten. 

Quinta. Se utilizará la denominación «hospital universitario» cuando el concierto se refiera al 
hospital en su conjunto o que abarque la mayoría de sus servicios y/o Unidades asistenciales, en 
el caso de que solo se concierten algunos servicios, se hablará de «hospital asociado a la 
universidad». Lo mismo se aplicará a los centros de Atención Primaria. 

Un hospital universitario sólo podrá estar vinculado por concierto o convenio a una universidad 
para la impartición de una misma titulación. Excepcionalmente, con la finalidad exclusiva de la 
realización de prácticas y con base en convenios específicos, podrá haber estudiantes de otras 
universidades, previa consulta por escrito a la universidad vinculada. 

Sexta. Uno. –El concierto, de acuerdo con lo establecido en la base segunda, señalará los 
servicios de la Institución sanitaria que se conciertan y los departamentos universitarios que con 
ellos se relacionan, así como las fórmulas de coordinación entre las actividades docentes, 
investigadoras y asistenciales. Los servicios así concertados lo serán en su totalidad y el concierto 
preverá la existencia de una Comisión Universidad-Institución sanitaria compuesta por un número 
igual de miembros de ambas, encargada de velar por la correcta aplicación del mismo, teniendo en 
cuenta, de un lado, la estructura departamental prevista en la Ley de Reforma Universitaria y, de 
otra, la estructura funcional de la Institución sanitaria. 
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Dos. –Las normas estatutarias de la Universidad podrán prever en los departamentos 

vinculados con diferentes servicios la representación de éstos en el Consejo del departamento, con 
el fin de garantizar la coordinación a que se refiere el apartado anterior. 

Séptima. Uno. –De conformidad con lo previsto en el artículo 105 de la Ley General de Sanidad 
y con el fin de garantizar los objetivos docentes e investigadores de las Universidades en las áreas 
relacionadas con las ciencias de la salud, el concierto establecerá las plazas de facultativos 
especialistas de la Institución sanitaria que quedan vinculadas con plazas docentes de la plantilla 
de los Cuerpos de Profesores de la Universidad. Mientras tenga tal carácter, dicha plaza se 
considerará a todos los efectos como un solo puesto de trabajo y supondrá para quien la ocupe el 
cumplimiento de las funciones docentes y asistenciales en los términos que se establecen en el 
presente Real Decreto. 

Asimismo, con idéntica finalidad y en virtud de lo dispuesto en el mencionado artículo de la Ley 
General de Sanidad, el concierto establecerá el número de plazas de Profesor asociado 
pertenecientes a la plantilla de la Universidad que obligatoriamente deberán 

  


