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PLA DE DEDICACIÓ ACADÈMICA
DEL PROFESSORAT DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (PDA)
PREÀMBUL
El novembre de 2007 la Universitat de Barcelona va aprovar el Pla de dedicació del professorat
(PDP), en què es regulava la dedicació del professorat tenint en compte tant la docència com la
recerca i la gestió. L’anàlisi de les primeres aplicacions d’aquest pla ha conduït a la presentació
davant el Consell de Govern d’una revisió de les condicions que recull, amb el nom de Pla de
dedicació acadèmica (PDA).
La dedicació global del personal docent i investigador (PDI), de la mateixa manera que per la resta
del personal al servei de les administracions públiques, s’estableix en 1.650 hores anuals., que
corresponen a una dedicació de 37,5 hores setmanals durant 44 setmanes, en les quals
s’inclouen totes les activitats que li són pròpies: docència, recerca i transferència, i gestió.
El PDA ha de ser conformat pel professorat de manera que reflecteixi totes les activitats
esmentades, a partir de la informació que se subministrarà de les diferents aplicacions de què
disposa la UB. El PDA de cada professor o professora ha de ser validat posteriorment pel Consell
de Departament al final del curs acadèmic.
D’aquesta manera, a cada membre del PDI només li caldrà emplenar l’apartat de recerca en el
GREC, atès que les altres dades li seran inserides des d’altres aplicacions. En definitiva, el PDA
ha de mostrar el currículum anual de cada membre del PDI. Tota la informació ha de quedar
incorporada en el currículum de cada professor o professora, de forma que, atès el caràcter
integrador del PDA, el podrà fer servir per a processos de promoció, com, per exemple, les
sol·licituds d’acreditació, o per a qualsevol ús que consideri oportú.
L’objecte del PDA és proporcionar la informació necessària per a la planificació interna de la UB, i
fer paleses davant la societat totes les tasques que el professorat duu a terme a la universitat
pública, que no són solament de docència, sinó també de recerca, de transferència, d’innovació i
de gestió. D’aquesta manera, la dedicació íntegra del professorat, establerta en termes de PDA,
ha de constituir un indicador bàsic pel qual els ens públics financin la UB.

1. RÈGIM DE DEDICACIÓ DEL PDI DE LA UB
Les condicions establertes en el PDA són aplicables a tot el professorat que presta serveis en
categories que es poden exercir amb dedicació a temps complet. Se n’exclou el personal
investigador, l’ajudant, el professorat associat i el professorat emèrit.
El Reial decret 898/1985, sobre règim del professorat universitari, estableix que la jornada del
professorat es reparteix entre activitats docents i investigadores, així com d’atenció a les
necessitats de gestió i administració institucionals. El mateix RD remet als estatuts de les
universitats per a la fixació de les obligacions del professorat segons el seu règim de dedicació.
L’article 138.2 de l’Estatut de la Universitat de Barcelona detalla quins són els deures que
pertoquen al personal acadèmic, entre els quals es poden assenyalar els següents: 1) assumir
responsabilitats per càrrecs; 2) participar en tot allò que afecta la vida universitària, i 3) exercir les
seves obligacions docents i investigadores.
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Atenent al que estableix aquest article, la dedicació del professorat a temps complet de la UB es
regeix per les directrius següents:
1. La dedicació ordinària del professorat de la Universitat de Barcelona a temps complet és de
840 hores docents (51 % de les 1.650 hores) i de 810 hores de recerca i transferència (49 % de
les 1.650 hores).
2. El màxim de dedicació a la recerca i transferència que es pot reconèixer és de 1.230 hores, que
podran conduir fins a un descompte del 50 % de la dedicació docent (equivalent a 420 hores de
docència PDA). El professorat que acompleixi 1.020 hores de dedicació de recerca i transferència
podrà descomptar el 25 % de la dedicació de docència (equivalent a 210 hores de docència PDA).
3. El professorat que ocupa un càrrec distribueix així la dedicació total determinada per aquest: en
un 51 % com a descompte de la dedicació docent i en un 49 % com a descompte de la dedicació
de recerca i transferència. El descompte màxim establert per a aquest concepte és de 630 hores
de la dedicació de docència i de 607 hores en la dedicació de recerca i transferència. (Aquest
màxim correspon a un càrrec reconegut amb el 75 % de la dedicació total). Únicament el rector
pot dedicar-se exclusivament a l’activitat de gestió.
4. L’acumulació de descomptes docents per l’ocupació de càrrecs i encàrrecs i pel reconeixement
de l’activitat de recerca no pot superar el 75 % de la dedicació de docència (630 hores de
docència PDA), sens perjudici de les limitacions establertes en els punts següents.
5. El descompte docent per l’assignació d’encàrrecs no pot superar el 50 % de la dedicació de
docència (420 hores de docència PDA). En cas que s’ocupi un càrrec acadèmic per al qual ja es
reconeix el 50 % de la dedicació docent, l’assignació d’un encàrrec no dóna dret a acumular el
descompte docent corresponent a l’encàrrec.
6. En qualsevol circumstància, els descomptes docents sempre estaran condicionats per les
necessitats del servei.
Pel que fa al professorat funcionari que presta els serveis amb règim de dedicació a temps parcial,
la jornada es fixa d’acord amb el que estableix el Reial decret 898/1985, sobre règim del
professorat universitari. Per al professorat contractat permanent que presta els serveis amb règim
de dedicació a temps parcial, la jornada es fixa d’acord amb el que estableix el Conveni del
personal docent i investigador de les universitats públiques de Catalunya. Aquest professorat
també ha de conformar el seu PDA per acreditar una dedicació de 528 hores de docència PDA
(per una dedicació de 6 hores lectives setmanals) o de 264 hores de docència PDA (per una
dedicació de 3 hores lectives setmanals).
L’assignació d’hores per a cadascuna de les activitats del professorat es farà a partir de la
informació de les diferents aplicacions institucionals de la Universitat de Barcelona, d’acord amb
els criteris que s’estableixen en els punts següents.

2. DOCÈNCIA
L’activitat docent s’entén com el conjunt de les tasques associades a la impartició i la transferència
de coneixements. Aquesta activitat, especialment amb la integració en l’EEES, comporta un major
requeriment quant a dedicació en termes de preparació de la docència, avaluació continuada,
correcció de proves i altres aspectes relacionats amb la docència que es considera necessari
reconèixer en termes del PDA.
Amb caràcter general, la dedicació docent presencial del professorat ha estat establerta en
240 hores lectives i 180 hores de tutories, exàmens i atenció a l’alumnat, que sumen un total de
420 hores.
Per tot això, es considera necessari, en termes del PDA, doblar el nombre d’hores de la dedicació
docent establerta. Així doncs, les 420 hores indicades anteriorment es converteixen en les
840 hores de la proposta referida, sobre el total de les 1.650 hores de dedicació anual.
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La Universitat de Barcelona pot reglamentar les condicions per adequar les obligacions docents
del professorat a temps complet de conformitat amb l’establert al Reial Decret 898/1985, sobre
règim del professorat universitari, el Reial Decret-Llei 14/2012, de mesures urgents de
racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu, i la regulació del règim general de
dedicació del personal docent i investigador.
A excepció del rector o rectora, la resta del PDI de la UB ha d’esmerçar un mínim de 210 hores de
la dedicació total en activitats de docència.
El GR@D és l’instrument per a la planificació academicodocent de la UB. Així doncs, l’aplicació
GR@D ha de recollir la programació de tota l’activitat lectiva.
Tipus d’activitats presencials i semipresencials que han de constar en el GR@D: classes
teòriques, seminaris, treballs de fi de grau i de fi de màster, exercicis pràctics (pràctiques de
problemes), pràctiques amb ordinador, pràctiques orals comunicatives, activitats en tallers
experimentals, pràctiques de laboratori, pràctiques clíniques, pràctiques amb documents, sortides
culturals (visites facultatives), pràctiques de camp, en museus, excavacions, etc., i d’altres en què
l’alumnat dugui a terme una activitat pràctica.
Les hores d’un professor o professora que consten en el GR@D se li transferiran al PDA de
manera automàtica, multiplicades pels factors que s’estableixin a les Directrius per a
l’organització academicodocent de la Universitat de Barcelona aprovades pel Consell de
Govern, de manera que tota l’activitat docent hi quedi reflectida.

3. RECERCA I TRANSFERÈNCIA
L’article 100.1 de l’Estatut de la Universitat de Barcelona estableix el següent:
«La Universitat de Barcelona té com un dels seus objectius realitzar una recerca del màxim nivell que
contribueixi, com a factor de qualitat, a l’avenç del coneixement, a la millora de la qualitat de vida, al foment
de la pau, a la desaparició de les desigualtats socials i econòmiques entre les persones i entre els pobles, a
l’augment de la innovació i de la competitivitat empresarial i, en general, al progrés de la ciència i a la
creació artística.»

Per tal d’evidenciar el compliment d’aquest objectiu, és indispensable reconèixer en termes de
dedicació l’activitat de recerca i transferència que duu a terme el professorat de la Universitat de
Barcelona, mitjançant l’establiment d’uns barems específics i un procediment pel qual es pugui
determinar una proporcionalitat entre hores de dedicació i activitat científica.
Amb aquest propòsit, el reconeixement de la dedicació es durà a terme d’acord amb els Criteris
d’assignació d’hores de dedicació en el PDA del professorat per activitats científiques,
aprovats pel Consell de Govern.
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.

4. GESTIÓ
La gestió és una de les bases del funcionament de la UB i un element clau per assolir els objectius
que es proposa assolir com a universitat de prestigi. Per aquest motiu, és imprescindible la
participació del PDI en la gestió (art. 138.2 de l’Estatut de la UB). Així mateix, com a part de les
seves activitats, la dedicació a tasques de gestió ha de quedar reflectida convenientment en el
PDA del professorat.
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Amb aquest objectiu, la dedicació a l’activitat de gestió es reconeixerà en el PDA del professorat,
d’acord amb els Criteris de reconeixement de dedicació del professorat per l’exercici de
càrrecs i tasques de gestió acadèmica, aprovats pel Consell de Govern.
La dedicació atribuïda per activitats de gestió en l’àmbit dels càrrecs i encàrrecs acadèmics afecta
en parts equivalents la dedicació de docència i de recerca i transferència. Malgrat això, es
considera de caràcter prioritari la cobertura dels encàrrecs docents dels departaments, per la qual
cosa la dedicació a l’activitat de gestió queda subjecta a les necessitats de servei del departament.
Només el rector o rectora pot dedicar-se exclusivament a l’activitat de gestió.

5. COMPLIMENT DE LA DEDICACIÓ DEL PDI
En cas que per raons no justificades el professor o professora no assoleixi les 1.650 hores en el
còmput global de docència, recerca i transferència o gestió, és competència del departament al
qual està adscrit augmentar-li fins al màxim les hores presencials que estableix el Reial Decret-Llei
14/2012, el Reial Decret 898/1985 i la regulació del règim general de dedicació del personal
docent i investigador.
Al professorat que ha exercit un càrrec acadèmic o una activitat sindical durant un període mínim
de dos anys se li reconeix un moratòria de quatre anys per assolir la dedicació de recerca i
transferència. Així mateix, es poden tenir en compte les situacions de baixa per maternitat o de
malaltia de llarga durada. Aquesta moratòria no afecta la dedicació docent, a excepció dels
períodes de llicència posteriors a l’exercici d’un càrrec.

6. CRITERIS DELS APARTATS QUE CONFORMEN EL PDA
La normativa que desenvolupa cadascun dels apartats que conformen el PDA del professorat de la
Universitat de Barcelona s’adjunten en els corresponent annexos:
-

Annex 1. Directrius per a l’organització academicodocent de la UB

-

Annex 2. Criteris d’assignació de dedicació per activitats científiques en el PDA del professorat
de la UB

-

Annex 3. Reconeixement de dedicació del professorat per l’exercici de càrrecs i tasques de
gestió acadèmica

7. DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta normativa modifica i substitueix el Pla de dedicació acadèmica aprovat pel Consell de
Govern el 7 de juny de 2011 i entra en vigor l’1 de juny de 2012 per als plans de dedicació
acadèmica (PDA) establerts a partir del curs 2012-13.
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