Acord del Consell de Govern de la Universitat de Barcelona, de data 15 de maig
de 2020, pel que s’estableixen instruccions en relació al procediment d’avaluació
del PDA de recerca en curs
Per Consell de Govern de 8 de maig de 2013 es va aprovar el Pla de Dedicació
Acadèmica del professorat de la Universitat de Barcelona, i per Consell de Govern de
14 de febrer de 2018 es va aprovar la normativa vigent de l’avaluació de les activitats
científiques i la producció científica del professorat de la Universitat de Barcelona
posteriorment modificada pel Consell de Govern de 6 de febrer de 2019.
Per Resolució del vicerector de Recerca de la Universitat de Barcelona, de data 8 de
febrer de 2019 es van establir les instruccions en relació al procediment d’avaluació del
PDA de recerca. Posteriorment, per resolució d’aquest mateix vicerectorat de data 27
de setembre de 2019 es van establir les instruccions en relació al procediment
d’assignació d’àrea científica del PDA de recerca.
D’acord amb la normativa vigent i seguint els procediments establerts a les instruccions
esmentades, el dia 28 de febrer d’enguany es va obrir el termini d’incorporació de dades
al GREC, període que havia d’acabar el passat 20 de març. La declaració de l’estat
d’alarma en virtut del Reial Decret 463/2020, de 14 de març va suspendre aquest
termini, que es reprendrà de manera automàtica quan finalitzi l’esmentat estat. Aquest
període d’incorporació de dades havia d’anar seguit de l’avaluació provisional,
comunicació al PDI afectat, període d’al·legacions i, finalment, una resolució definitiva.
Vista la situació, resulta evident que en cap cas serà possible finalitzar tot el procediment
en un marc temporal que permeti tenir en compte l’eventual resolució definitiva per a
l’elaboració del POA del curs vinent 2020-2021.
Atesa aquesta situació, és pertinent acordar instruccions que permetin donar solució a
la situació presentada.
Per tot això, el Consell de Govern acorda
Primer.- Prorrogar la validesa de l’avaluació del PDA de Recerca realitzada l’any 2019
al proper curs acadèmic 2020-2021 als efectes de determinar la dedicació a la recerca
del personal docent i investigador de la Universitat de Barcelona.
Segon.- Es considera igualment prorrogat al curs 2020-2021 el resultat de la
convocatòria d’intensificació en activitats científiques aprovada pel Consell de Govern el
22 de juliol de 2019.
Tercer.- Els membres del PDI que han sotmès a avaluació per primera vegada la seva
activitat de recerca, innovació i transferència aquest any seran considerats “no
avaluables” a l’únic efecte del Pla d’Ordenació Acadèmica del curs 2020-2021.
Quart.- Tanmateix, un cop aixecat l’estat d’alarma i desapareguda la suspensió de
terminis, es reprendrà el procediment d’avaluació al moment on es va suspendre per tal
de disposar de la valoració de l’activitat de recerca, innovació i transferència del període
2016-2019.
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Cinquè.- La informació disponible al GREC en cada moment serà emprada per al càlcul
dels imports dels Contractes-Programa de Recerca de les facultats, instituts propis,
centres de recerca o documentació i observatoris, així com per a totes aquelles altres
finalitats que es requereixin.
S’encoratja, per tant, als membres del PDI a mantenir al dia la informació continguda a
la base de dades GREC, completant-la o rectificant-la si és necessari amb
independència de la suspensió del termini normativament establert.
Sisè.- Roman vigent la “Nota informativa per a l’aplicació del PDA per al curs 20192020” que, d’acord amb tot allò anterior, s’estén al curs 2020-2021.
Aquesta nota s’inclou com annex al present acord.
Setè.- Es faculta als vicerectors de Recerca i de Personal Docent i Investigador per tal
que, en l’àmbit de les competències respectives, puguin resoldre tot allò que requereixi
una interpretació o aplicació del present acord.
Vuitè.- Publicar aquest acord i l’annex que s’adjunta a la pàgina web de l’Oficina de
Gestió de la Recerca, a la Seu Electrònica i al Portal de Transparència de la Universitat
de Barcelona

2

ANNEX

NOTA INFORMATIVA PER A L’APLICACIÓ DEL PDA PER AL CURS 2019-2020
El Consell de Govern del 28 de març va aprovar la modificació del document Directrius per a
l’organització acadèmicodocent de la Universitat de Barcelona annex a la normativa del Pla de
Dedicació Acadèmica, que seran d’aplicació per al curs 2019-2020.
El document general de Pla de Dedicació Acadèmica, i la resta d’annexos de Criteris d’assignació
de dedicació per activitats científiques en el PDA del professorat de la UB i de Reconeixement de
dedicació del professorat per a l’exercici de càrrecs i tasques de gestió acadèmica, no s’han
modificat i per tant continuen vigents igual que la Instrucció del Vicerectorat de Personal Docent
i Investigador 2/2017 sobre l’aplicació del Pla de Dedicació Acadèmica de la UB de 3 de maig de
2017, que preveu l’increment de força docent de determinat professorat fins 32 crèdits, i la
Instrucció dels Vicerectorats de Personal Docent i Investigador i el de Docència i Ordenació
Acadèmica, de 29 d’octubre de 2018 per a l’aplicació de l’encàrrec docent al professorat associat
de la UB (que substitueix al de data 16 de juny de 2017).
Atès que en data 6 de febrer el Consell de Govern va aprovar el document Barems del PDA de
recerca que incorpora una nova categoria tant d’inputs com d’outputs A+, cal clarificar que, a
efectes d’assignació d’hores PDA, per al curs acadèmic 2019-2020, la categoria A+ s’equipara a
l’A, com mostra la taula següent:
Combinació input-output
A+-A+,A+-A; A-A+; A-A
A+-B; A-B; B-A+; B-A
A+-C;A-C;B-B;C-A+;C-A;B-C;C-B;D-A+;D-A;D-B
A+-D; A-D; B-D; C-C
C-D; D-C
D-D
Sense dades computables (D-D*) (atès que el
D* ja no existeix, s’assimila al D-D)

Hores PDA
assignades
1230
1020
810
500
400
100
0

En paral·lel s’està acabant de perfilar la convocatòria d’intensificació de recerca adreçada a la
categoria A+-A+, que us vàrem comentar en la última Conferència de Degans.
Recordeu que és d’aplicació el que recull el Punt 3 paràgraf 4 del Pla de Dedicació Acadèmica:
D’acord amb aquests criteris, la dedicació a l’activitat de recerca pot condicionar la dedicació
ordinària establerta per a les activitats docents. Malgrat això, aquesta afectació sempre
dependrà de les necessitats de servei del departament i, com a principi general, es considera de
caràcter prioritari la cobertura de l’encàrrec docent del departament.
Tal com preveu la Instrucció 2/17 abans esmentada, i com en els cursos anteriors, al professorat
previst en el punt 2, se li incrementa la seva força docent fins a 32 crèdits. El Vicerector de
Personal Docent i Investigador, un cop els resultats del PDA de recerca siguin definitius, enviarà
la llista de professors i professores que es troben en aquesta situació. Per a la planificació del
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curs 2019-2020 els departaments trobaran augmentada la força docent global del departament
amb aquest increment, en l’aplicatiu GR@D i en el PDA.
Us demanem que feu arribar aquesta informació a tots els caps de Departament de la vostra
Facultat.
Us adjuntem els links a tots els documents d’aplicació i que són els següents:
•
•

•

•

•

•

Pla de Dedicació Acadèmica
https://www.ub.edu/web/ub/galeries/documents/sites/transparencia/normativa/pas
_pdi/PDA_DEL_PROFESSORAT_UB.pdf
Annex 1. Directrius per a l’organització academicodocent de la UB per al curs acadèmic
2019-2020 (pendent de publicació a la pàgina de normativa de professorat).
https://www.ub.edu/web/ub/galeries/documents/sites/transparencia/organs_govern
/consell_govern/Acords/consell_20190323/6.1_Directrius_academico_docents_201920.pdf
Annex 2. Criteris d’assignació de dedicació per activitats científiques en el PDA del
professorat de la UB
https://www.ub.edu/web/ub/galeries/documents/sites/transparencia/normativa/rece
rca/Normativa_PDA_Recerca_CG_12_2_2018_6_2_2019.pdf
Annex 3. Reconeixement de dedicació del professorat per l’exercici de càrrecs i tasques
de gestió acadèmica
https://www.ub.edu/web/ub/galeries/documents/sites/transparencia/normativa/pas
_pdi/CRITERIS_DEDICACIx_DE_CxRRECS_MODIFICAT.pdf
Instrucció del Vicerectorat de Personal Docent i Investigador 2/2017 sobre l’aplicació
del Pla de Dedicació Acadèmica de la UB de 3 de maig de 2017
https://www.ub.edu/web/ub/galeries/documents/sites/transparencia/normativa/pers
onal_academic/instruccio_pda_2017-05-04.pdf
Instrucció dels Vicerectorats Vicerectorat de Docència i Ordenació Acadèmica i de
Personal Docent i Investigador de 29 d’octubre de 2018 per l’aplicació de l’encàrrec
docent al professorat associat de la UB.
https://www.ub.edu/web/ub/galeries/documents/sites/transparencia/normativa/pas
_pdi/encarrec-docent-professorat-associat.pdf)
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