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RECONEIXEMENT DE DEDICACIÓ DEL PROFESSORAT PER  
L’EXERCICI DE CÀRRECS I TASQUES DE GESTIÓ ACADÈMICA  

(Criteris de reconeixement de l’activitat en Gr@d i  en PDA) 
 
 
El funcionament de la Universitat de Barcelona requereix la implicació plena del professorat 
en les tasques de direcció i de gestió en els diferents àmbits i estructures. Aquesta tasca ha 
de ser convenientment reconeguda en el còmput de la dedicació del professorat, sempre de 
manera condicionada a les necessitats del servei. 
 
Amb aquest objectiu, s’acorda aplicar els criteris següents als efectes de reconeixement de 
dedicació del professorat per exercici de càrrecs i  encàrrecs acadèmics:  
 
1. Per als càrrecs acadèmics de caràcter estatutari s’estableix el reconeixement de dedicació 
següent: 
 

 Percentatge PDA de 
dedicació a la gestió Hores PDA 

Rector/a 100 % 1.650 h 

Vicerector/a, secretari/ària general i comissionat/da 75 % 1.237 h 

Director/a d’agència 75 % 1.237 h 

Director/a de l’Escola de Doctorat 75 % 1.237 h 

Degà/ana i director/a de centres 75 % 1.237 h 

Síndic/a de Greuges de la UB 75% 1.237 h 

Vicedirector/a de l’Escola de Doctorat 50 % 825 h 

Caps d’estudis 1 55 – 65 - 75% 907-1.072-1.237 h 

Vicedegà/ana, Subdirector/a i secretari/ària de centre 2  
Director/a de Unitat de Formació i Recerca (UFR) 3 

50-67 % 825-1.105 h 

Delegat/da del rector/a 4 Fins a un 60 % Fins a 990 h 

Director/a de departament 5 50 - 65 % 825-1.072 h 

Subcoordinador/a de les PAU de la UB 50 % 825 h 

Secretari/ària de l’Escola de Doctorat 50 % 825 h 

Director/a d’institut de recerca propi de la UB 37,5% 618 h 

Coordinador/a d’ensenyament 6 25 - 37,5% 412-618 h 

Delegat/ada de la UB en un centre adscrit 25 % 412 h 

Secretari/ària de departament 5 37,5 - 50% 618-825 h 

Director, Director Adjunt i Secretària de l’ICE 75 % 1.237 h 

Caps de Secció de l’ICE 50 % 825 h 

Càrrecs de gestió de l’Escola de Doctorat D’acord amb l’establert en el seu Reglament 

Taula núm. 1 

                                                 
1  L’escala de gradació és menys de 500 estudiants, entre 501 i 1.500, i més de 1.500. 
2  A partir de 250 membres del Personal Docent i Investigador es pot aplicar la reducció màxima. 
3 En el cas que la Direcció d’una UFR no s’exerceixi per un vicedegà o vicedegana de centre, el reconeixement 

de dedicació dependrà, en cada cas, de l’acord de creació del càrrec. 
4  Depèn, en cada cas, de l’acord de nomenament del rector. Com a criteri general, s'estableix en 990 hores PDA. 
5  L’escala de gradació és fins a 100 membres del Personal Docent i Investigador, i més de 100. 
6  L’escala de gradació és fins a 150 estudiants, i més de 150. 
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2. Es preveu també un reconeixement de dedicació per l’exercici de tasques acadèmiques i 
de gestió que duu a terme el professorat, que no estan remunerades com a càrrecs, d’acord 
amb la taula següent: 

 

 
Encàrrecs acadèmics 

Percentatge PDA de 
dedicació a la gestió 

Hores PDA 
(1) 

Director/a de centre de recerca 20 % 330 h 

Director/a d’observatoris, centres de documentació i càtedres 
de recerca 15 % 247 h 

Coordinador de secció departamental 15 - 25% (2) 247-412 h (2) 

Coordinador/a de màster i de programes de doctorat  25 - 37,5 - 45% (3) 412-618-742 h (3) 

Coordinador/a UB de màster i programa de doctorat 
interuniversitari (universitat coordinadora externa) 25 % (4) 412 h (4) 

Director/a o coordinador/a de revistes científiques UB  30 %  495 h  

Participació en el Programa d’atenció psicològica a l’estudiant 27 % 445 h 

Membre de la Comissió d'Avaluació de la Docència de la UB 
(CADUB) 15 % 247 h 

Membre del Consell assessor de l’Escola de Doctorat 3,6 % 60 h 

Membre del Comitè d’homologacions de títols de doctorat 3 % 50 h 

Tutor/a del Pla d’acció tutorial (PAT) 1,5 % 25 h 

Coordinador/a de pràctiques externes obligatòries de grau  6 % (5) 100 h (5) 

Coordinador/a de projectes d'innovació docent 3,6 % 60 h 

Participació en projectes d'innovació docent 1,2 % 20 h (6) 

Tutor/a de tesi doctoral - 4 h 

Participació en comissions de seguiment dels programes de 
doctorat certificades (per doctorant/da) - 5 h (7) 

Participació en tribunal de tesis doctorals - 5 h (7) 

Taula núm. 2 

(1) En general, del total de la dedicació atribuïda per encàrrecs acadèmics, s’assigna solament un 25% a la 
dedicació de docència, a excepció de determinats encàrrecs acadèmics en els que es pot establir una distribució 
diferent entre ambdues dedicacions. 

(2) Com a situació particular, del total d’hores, el 50% es descompten de la dedicació PDA de docència. 
 L’escala de gradació és: entre 15 a 29 professors equivalents a temps complet, i més de 30. 
(3) Com a situació particular, del total d’hores, el 50% es descompten de la dedicació PDA de docència. 

L'escala de gradació es situa en menys de 30 estudiants, entre 30 i 100, i més de 100. Els coordinadors 
d’Erasmus Mundus gaudiran del màxim de dedicació. 

(4) Com a situació particular, del total d’hores, el 50% es descompten de la dedicació PDA de docència. 

(5) La Comissió Acadèmica del Consell de Govern pot autoritzar altres assignacions d’hores PDA, en funció de les 
necessitats docents. 

(6) Aquesta participació no pot acumular més de 100 hores per als integrants d’un projecte. En cas que hi hagin 
més de 5 participants, s’haurà de distribuir les hores entre aquests sense superar les 100 hores totals. 

(7) Aquesta participació no pot acumular més de 20 hores anuals per cada concepte. 
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3. Altres encàrrecs acadèmics de gestió que duu a terme el professorat en el context dels 
centres i dels departaments poden ser reconeguts com a part de la dedicació del professorat, 
en el marc d’un nombre limitat d’hores que els deganats, els consells d’estudis i els 
departaments poden assignar al seu professorat. 

De la mateixa manera que per la resta d’encàrrecs acadèmics, del total de la dedicació 
atribuïda al professorat, s’assigna solament un 25% a la dedicació de docència. 

Aquests disposaran, d’acord amb els propis criteris i la seva organització específica, del 
nombre d’hores totals següents: 

Encàrrecs acadèmics Hores totals PDA 

Centres (junta de centre) 1.000 h + 7 h × nre. de PDI i PAS 

Departaments (consell de departament) 500 h + 12 h × nre. de PDI i PAS 

Consells d’estudis 750 h + 0,75 h × nre. d’estudiants 

Escola de Doctorat 90 h × nre. de programes de doctorat 

Taula núm. 3 

A títol exclusivament orientatiu, s’indiquen alguns dels encàrrecs que podrien ser reconeguts dins d’aquests apartats: coordinació 
de les aules d'informàtica, coordinació de programes d'intercanvi internacional, mentor/a del professorat novell (alumnat del 
màster de docència universitària per a professorat novell), coordinació de Pla d’acció tutorial, responsable científic d’unitats 
especialitzades de suport a la recerca, coordinació del Programa de formació del professorat, coordinació de pràctiques, 
secretaria del Consell d’Estudis, participació en comissions d’avaluació dels treballs de fi de grau i màster, etc. 
 

El Vicerector de Professorat pot autoritzar excepcionalment un increment en el nombre 
d’hores disponibles, en base a programes específics suficientment acreditats per l’òrgan 
corresponent. 

 

4. La dedicació horària per motius de representació sindical dels delegats de les seccions 
sindicals i dels membres de la Junta de Personal Docent i Investigador i del Comitè d’Empresa 
es computarà en el Pla de dedicació acadèmica del professorat d’acord amb el que estableix 
la normativa vigent, i de manera assimilada al reconeixement de dedicació per tasques de 
gestió. 


