REGLAMENT DE CATEDRÀTICS EMÈRITS
Acord del Consell de Govern d’11 de maig del 2011
La figura de professor emèrit està contemplada a la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública, i regulada posteriorment pel
Reial Decret 898/1985, de 30 d’abril, sobre Régimen del Profesorado
Universitario en el que s’estableixen tres condicions per ser nomenat emèrit: estar
jubilat com a professor numerari, haver prestat serveis destacats a la universitat
espanyola per un període superior a deu anys, i l’informe favorable de la Comissió
Acadèmica del Consejo de Universidades.
La Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, de Universidades, va preveure que
“Las Universidades públicas podrán contratar con carácter temporal, en régimen
laboral y de acuerdo con lo establecido en los Estatutos, profesores eméritos
entre funcionarios jubilados de los cuerpos docentes universitarios que hayan
prestado servicios destacados a la Universidad” amb el s’elimina la necessitat de
l’Informe favorable del Consejo de Universidades però es manté la limitació al
funcionaris jubilats.
Finalment, la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la que es modifica la Llei
Orgànica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, deixa redactat l’article 54
bis de la forma següent: “Las universidades, de acuerdo con sus estatutos, podrán
nombrar a Profesores Eméritos entre profesoras y profesores jubilados que
hayan prestado servicios destacados a la universidad”, obrint la possibilitat de
nomenament com emèrit també als jubilats de les categories de contractació
laboral.
La Universitat Pompeu Fabra ha previst una primera regulació de la figura de
professor emèrit amb l’aprovació del Pla d'Emeritatge per al personal docent dels
cossos docents de la Universitat Pompeu Fabra per acord del Consell de Govern
de 14 de març del 2007, i modificat per acord del Consell de Govern de 15 de
desembre del 2008. Aquest acord és d’aplicació en un cas molt particular com és
la jubilació voluntària del professorat funcionari dels cossos docents i preveu la
contractació com emèrit fins els 70 anys, edat de jubilació forçosa per aquest
professorat.
Finalment, els Estatuts de la UPF han recollit els canvis introduïts a la LOU de
forma que, en la seva adaptació, l’article 101.5 ha quedat redactat: “Els professors
emèrits són nomenats entre professors jubilats de la mateixa universitat o d’una
altra que hagin prestat serveis destacats a la universitat i que compleixin els
requisits que s’estableixin en el reglament que ha d’aprovar el Consell de
Govern. Els professors emèrits poden col·laborar en les activitats específiques de
docència i recerca que els encomani el departament. La seva dedicació és a temps
parcial, i la durada és de tres anys, prorrogable anualment sense que la suma del
contracte, incloses les pròrrogues, pugui superar els deu anys.”
En aplicació d’aquesta previsió estatutària, amb l’objectiu de regular la condició
d’emèrit pels professors que es jubilen per motius d’edat, i entenent que no pot ser
una forma d’evitar la jubilació forçosa sinó una distinció per a professorat amb un
historial acadèmic molt rellevant, es proposa l’aprovació del següent acord:

Article 1. Condició de catedràtic emèrit
La UPF podrà nomenar catedràtics emèrits als professors que hagin arribat a
l’edat de jubilació forçosa i que hagin prestat serveis destacats a la universitat.
El nomenament de catedràtic emèrit comportarà la contractació laboral per un
període de tres anys, prorrogable anualment fins una durada màxima de deu anys.
Una vegada extingida la relació contractual, la condició de catedràtic emèrit de la
UPF serà vitalícia a efectes honorífics.
Article 2. Requisits
1. Poden ser nomenats catedràtics emèrits els professors que compleixin els
següents requisits:
a) Haver arribat a l’edat forçosa de jubilació com a catedràtic d’universitat o
com a catedràtic contractat.
b) Haver prestat serveis a la universitat almenys durant 25 anys, 15 dels quals
han d’haver estat a la UPF.
c) Tenir reconeguts 5 períodes d’activitat investigadora avaluats positivament
per la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora o per
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.
d) Tenir reconeguts 5 períodes d’activitat docent.
2. També poden ser nomenats catedràtics emèrits els catedràtics que hagin exercit
el càrrec de rector de la UPF durant un mandat.
3. En el cas de professors que hagin prestat serveis molt rellevants a la UPF i
siguin molt reconeguts en el seu àmbit, el departament podrà proposar, de forma
excepcional, el nomenament com a catedràtics emèrits encara que no compleixin
els requisits previstos en aquest article. Si la proposta correspon a un agregat o a
un titular d’universitat, el nomenament serà com agregat emèrit o com professor
titular emèrit.
Article 3. Procediment
La proposta de nomenament de catedràtic emèrit l’ha d’efectuar el departament en
el que estigui adscrit el professor, abans del 31 de gener de l’any que arriba a
l’edat màxima de jubilació, i ha d’incloure:
a) CV de l’aspirant.
b) Informe raonat del departament que justifiqui la conveniència del
nomenament en base als mèrits rellevants del candidat i de la
col·laboració, tan docent com investigadora, que prestarà al departament.
Article 4. Aprovació de la proposta
La Comissió de Professorat de la UPF estudiarà les propostes de nomenament de
catedràtic emèrit, sol·licitarà els informes que estimi necessaris i decidirà sobre

l’aprovació de la proposta. La votació haurà de ser per majoria absoluta dels
membres presents.
Els catedràtics que hagin exercit el càrrec de rector de la UPF durant un mandat,
obtindran la condició de catedràtic emèrit de la UPF automàticament a partir de
l’endemà de la seva jubilació forçosa.
Article 5. Nomenament i contracte
El rector nomenarà catedràtics emèrits de la UPF als professors que hagin
obtingut l’aprovació de la Comissió de Professorat, o que els correspongui de
forma automàtica, a partir de l’endemà de la data de la seva jubilació forçosa.
Aquest nomenament tindrà caràcter vitalici.
Així mateix, les dues parts firmaran un contracte de catedràtic emèrit amb les
característiques següents:
a) La durada inicial serà de tres anys, prorrogable per períodes d’un any fins
arribar a un màxim de 10 anys de contracte.
b) La dedicació serà a temps parcial, amb una dedicació docent que, com a
màxim, sigui la meitat de la dedicació a temps complet.
c) La retribució serà equivalent a la d’un associat de tipus 4 amb la mateixa
dedicació.
d) El contracte pot continuar vigent sense que el professor efectuï cap tipus
d’activitat docent. En aquest cas rebrà la retribució corresponent a la
dedicació més baixa dels associats.
e) El contracte està exempt d’afiliació al Règim General de la Seguretat
Social i és compatible amb la pensió de jubilació, tal com preveu la
normativa vigent.
Article 6. Drets i deures dels catedràtics emèrits
En el període de contracte, els catedràtics emèrits tindran dret a:
a) Mantenir, en el departament, un espai de treball.
b) Participar en les activitats docents i investigadores del departament.
c) Participar en el projectes d’investigació, si les convocatòries així ho
permeten.
d) Formar part dels tribunals de tesis o d’avaluació de treballs de grau o de
màster, en les condicions que determini la normativa vigent en cada cas.
e) Participar en les activitats previstes a l’article 83 de la LOU.
Els catedràtics emèrits tenen els mateixos deures que la resta del professorat, però
molt especialment el de col·laborar en la docència de postgrau o doctorat així com
en la direcció de tesis.

Els catedràtics emèrits no poden exercir cap dels càrrecs acadèmics previstos als
apartats b) i d) de l'article 34.1 dels Estatuts de la UPF, o d'aquells càrrecs
declarats equivalents a aquests.
Article 7. Contractes de professors emèrits previstos en el Pla d’Emeritatge
Els professorat funcionari dels cossos docents acollit al Pla d’Emeritatge, en el
moment d’arribar a l’edat forçosa de jubilació, podrà sol·licitar el nomenament
com a catedràtic emèrit amb les següents especificitats:
a) Ha de complir els requisits de l’article 2 tenint en compte que:
i.

En el moment de la jubilació voluntària havia de ser Catedràtic
d’Universitat.

ii.

El període de contractació com professor emèrit es pot
comptabilitzar com a serveis prestats a la UPF.

b) La durada del contracte, incloses les pròrrogues, serà la que correspongui,
tenint en compte que el límit màxim de 10 anys de contractació inclou tant
el contracte de catedràtic emèrit com el de professor emèrit previst en el
Pla d’Emeritatge.
Disposició transitòria
Els actuals professors emèrits de la UPF contractats a partir de la jubilació forçosa
mantindran les condicions del contracte actual. Per a la seva pròrroga, serà
d’aplicació aquesta normativa.

