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Criteris d’ajust del PDI de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (febrer 2012) 
 
 
1.- Antecedents 
 
L’objecte del present document és establir els criteris d’aplicació al Pla d’Ajust 
de PDI de la UAB per al 2012. 
 
El context: 
La Direcció General d’Universitats de la Generalitat de Catalunya va aprovar 
una reducció de la seva contribució al pressupost de les universitats catalanes 
per a l’any 2011, reducció que es constata que es mantindrà també per a l’any 
2012. Aquesta circumstància exigeix l’adopció de mesures d’estalvi en els 
pressupostos de les Universitats Públiques i, pel que fa a la UAB, requereix 
harmonitzar el nivell de despesa amb la davallada de la subvenció que s’està 
rebent des de  la Generalitat. En aquesta mateixa direcció, el pressupost que 
va ser aprovat pel Consell de Govern de la UAB per a l’any 2012, ja ha previst, 
entre d’altres mesures, un estalvi significatiu en la despesa de PDI que es 
pretén que ajudi  a assolir l’equilibri pressupostari requerit des de la Generalitat.  
 
L’elaboració dels criteris: 
Els criteris que s’estableixen a continuació, de conformitat amb l’acord del 
Consell de Govern de data 15 de desembre de 2011, han estat elaborats per 
una Comissió Mixta, creada ad hoc i integrada per membres procedents de la 
Comissió d’Economia i d’Organització i de la Comissió de Personal Acadèmic, 
ambdues delegades del Consell de Govern. El mandat de la Comissió Mixta ha 
estat el d’elaborar uns criteris generals que regulessin les mesures 
específiques que hauran de conformar l’ajust de despesa de PDI de l’any 2012. 
La composició de la Comissió Mixta ha garantit la presència de representants 
de tots els centres i àmbits de coneixement de la universitat. La proposta ha 
estat elaborada atenent a uns principis pre-establerts: equitat, transparència, 
plurianualitat i asimetria, i s’ha treballat amb l’objectiu final de què 
paulatinament es puguin corregir les desigualtats existents entre els recursos 
dels diferents departaments i titulacions de la UAB i també amb realisme, per 
tal que  les mesures en qüestió puguin ser viables i compatibles amb el procés 
de desplegament dels nous graus EEES per al curs 2012-13 a la nostra 
Universitat. Els criteris d’ajust que es presenten són fruit del treball de 
preparació previ d’una subcomissió de treball creada a aquest efecte, i han 
estat debatuts en tres reunions plenàries de la Comissió Mixta, fins assolir el 
seu acord final en data 7 de febrer de 2012. 
 
Els criteris: 
El criteri bàsic d’ajust adoptat es basa en l’aplicació d’un model de distribució 
de recursos de professorat que possibilita l’ordenació dels departaments i que 
té en compte les seves necessitats docents per als graus EEES, la seva 
productivitat científica i els recursos que integren la plantilla de professorat 
actual. Amb aquest model s’obté una proposta d’ajust econòmic que hauran 
d’aplicar tots els departaments que resulten excedentaris i que comportarà 
l’amortització de places de professorat de cara al curs 2012-13 i, eventualment, 
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en cursos posteriors. Es proposa un estalvi en la despesa de PDI d’uns 4 
milions, aproximadament, i s’ha plantejat de manera que tingui el menor 
impacte possible en les tasques docents i investigadores, que són pròpies de la 
universitat. Entre els criteris d’ajust considerats s’inclou també la revisió de 
despesa destinada al professorat emèrit, la reducció de la retribució dels 
càrrecs acadèmics i a les convocatòries de les llicències per anys sabàtic, 
mesures que tenen com a finalitat facilitar que no tot l’ajustament repercuteixi 
directament sobre l’estructura dels departaments.   
 
La magnitud de la reducció de la subvenció de la Generalitat posa la nostra 
Universitat davant d’un escenari que aconsella una profunda reflexió sobre les 
estratègies que ha d’adoptar per tal de mantenir els nivells d’excel·lència 
assolits en els darrers anys. En aquest sentit s’ha constatat que aquesta 
reflexió sobrepassa l’objectiu per al que ha estat creada la Comissió Mixta, el 
treball de la qual s’ha centrat, com li va ser demanat, en elaborar els criteris 
que han de regir l’ajust per a l’any 2012 i que han estat elaborats d’acord amb 
els principis  que han estat esmentats anteriorment.  
 
 

 
2.- Criteris d’ajust de PDI de la UAB  
 
 
D’acord amb l’encàrrec que el Consell de Govern de la UAB en data 15 de 
desembre de 2011 va realitzar a la Comissió Mixta (integrada per representants 
de les Comissions d’Economia i Organització i Comissió de Personal 
Acadèmic, ambdues delegades del Consell de Govern), a continuació són 
establerts els criteris que han de regir l’ajust de despesa del PDI durant l’any 
2012 i que han estat aprovats a la sessió de 7 de febrer de 2012. En 
l’elaboració d’aquests criteris des de la Comissió Mixta s’han seguit els principis 
d’equitat,  transparència, plurianualitat i asimetria.  
 
 
 
A) Criteris bàsics  per a la comptabilització de l’ajust pel que fa a les 
places estructurals i no estructurals 
 
 

1- L’ajust de despesa del PDI es realitza atenent al model de distribució de 
recursos de professorat en l’EEES. Aquell model es basa en tres 
elements bàsics, que són els que serveixen per establir la situació 
deficitària o bé excedentària de cada departament de la UAB. Els 
esmentats elements són: a) necessitats per al desplegament de Graus 
EEES; b) reserva per a màsters; i, c) productivitat científica 
comptabilitzada segons el valor de dedicació de referència assignat a 
cada departament.  

 
- El càlcul final d’efectius assignats a cada departament s’obté sumant les 

places estructurals i els recursos no estructurals (aquests darrers es 
calculen dividint el seu cost econòmic pel cost equivalent a un A2.6 pel 
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que fa a les plantilles de recursos no estructurals de campus, i a un 
associat mèdic pel que fa als recursos no estructurals corresponents a 
les unitats docents hospitalàries). 

 
- Pel que fa als departaments que tenen places de professorat a campus i 

d’altres a unitats docents hospitalàries, es realitza un càlcul desagregat 
per a la part de recursos i necessitats de docència a campus i per a la 
part de docència a hospitals. 

 
2- El resultat o proposta d’ajust consisteix en una quantitat econòmica que 

es proporcional al percentatge excedentari que tingui cada departament 
-en aplicació del model anterior- corregit per un factor que té en compte 
el cost promig de les places d’aquell departament. 

 
3- En aplicació del criteri anterior, i durant l’any 2012, es possibilita que els 

departaments mantinguin encara un excedent de fins el 4% pel damunt 
del professorat que els hi és necessari -calculat segons el model de 
distribució prèviament esmentat-.  

 
 
 
B) Criteris complementaris 
 
 
- Durant 2012 queden fora del model prèviament esmentat els investigadors 
ICREA. Es mantindrà la seva contractació com a A3.1. 

 
- Els professors emèrits, a més del seu reconeixement honorífic, mantindran la 
seva vinculació contractual amb la UAB però aquesta es reduirà a la categoria 
de professor associat A1.1.  

 
- El complement econòmic destinat a retribuir els càrrecs acadèmics es reduirà 
en un 50% , durant un any,  comptador a partir del mes següent de l’aprovació 
d’aquests criteris. 
 
- S’ajornen les Convocatòries de Sabàtics de 25 i 10 anys, així com les 
Llicències d’Estudis amb Substitució Docent aplicables als lectors. Pel que fa 
als sabàtics reconeguts automàticament durant aquest període i que estiguin 
vinculats a l’exercici de càrrecs de gestió, seran coberts a partir dels recursos 
corresponents del propi departament, en el cas de departaments excedentaris; 
als departaments deficitaris, se’ls dotarà recursos per cobrir la substitució 
corresponent. 
 
- Es procedirà a la convocatòria de PIFs quan finalitzi l’execució de l’ajust de 
despesa a que fan referència aquests criteris (ajust del PDI 2012 per part dels 
departaments).  
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C) L’execució de l‘ajust  de despesa del PDI per part dels departaments  
atendrà als següents principis: 
 
 
Cada departament elaborarà una proposta concreta d’ajust, en la qual seran 
especificats els recursos (no estructurals i estructurals, si s’escau) que seran 
amortitzats. 
 
 
C1) Criteris generals en relació als departaments excedentaris 
 
- Preferentment seran amortitzats els recursos no estructurals i, únicament, en 
segon terme, es proposaran recursos estructurals. 
 
- Els recursos integrats a la proposta d’ajust departamental seran amortitzats 
de forma permanent. 
 
- Els departaments que l’any 2012 no puguin aportar recursos estructurals 
suficients per cobrir la totalitat del cost de l’ajust que els hi correspon, 
presentaran una proposta que cobreixi l’ajust necessari, tot comprometent els 
recursos futurs que la faran efectiva i que, a aquests efectes, quedaran 
automàticament “hipotecats”. 
 
 
C2) Criteris específics en relació als departaments excedentaris. 
 
- En la proposta d’ajust, tots els departaments caldrà que ponderin 
especialment quina és la situació dels lectors i quines són les seves 
possibilitats d’estabilització futura (un cop finalitzin les restriccions vigents que  
temporalment afecten la convocatòria de noves places). En aquest sentit, 
podran preservar places per a una eventual estabilització, tot tenint  en compte 
la situació excedentària que tindrà aquell departament un cop executat l’ajust 
2012. 
 
- De forma similar, en la seva proposta d’ajust, tots els departaments caldrà que 
ponderin també especialment quina és la situació i potencial d’estabilització 
dels  investigadors Ramon i Cajal, que caldrà que sigui vinculada a recursos 
permanents vacants que no estiguin afectats per necessitats d’ajust.  
 
- Les places de professors que s’acullin al pla de pre-emeritatge seran  
amortitzades.  
 
 
C3) Departaments que no requereixen una proposta d’ajust 
 
- Els departaments deficitaris des del punt de vista de recursos estructurals, 
podran mantenir els recursos provisionals de que actualment disposin, que 
esdevindran recursos estructurals quan el marc legal així ho permeti. 
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D) Aquests criteris seran aprovats pel Consell de Govern de la UAB i la seva 
aplicació individualitzada serà notificada als departaments. 
 
 
E) Correspon a la  Comissió de Personal Acadèmic resoldre les problemàtiques 
que es puguin suscitar pel que fa a l’aplicació i interpretació dels anteriors 
criteris.  
 
 
 


