
Benvolgudes i benvolguts Degans i Directors de Departament,  

 

El passat dilluns, la Secretaria de Estado de Educación y Formación del Ministerio de Educación 

y Cultura ens va fe arribar una Nota Interpretativa del regim de dedicació del professorat 

recollit en l'article 6 del Real Decreto ley 14/2012 (actual article 68 de la Ley Orgánica de 

Universidades) i que trobareu inclosa en aquest e-mail.  

 

En l'esmentada nota es fan les següents consideracions:  

 

1. El professor funcionari de les universitats ha de dedicar a l'activitat docent la part de la 

jornada necessària per impartir cada curs un total de 24 crédits ECTS.  

 

2. Les Universitats podran disminuir el règim de dedicació del professorat funcionari fins un 

màxim de 16 crédits ECTS o incrementar-lo  fins un màxim de 32 ECTS d'acord a la situació de 

percepció de sexenis recollida en l'article 68 de la LOU.  

 

3. El nou article 68 de la LOU, no regula drets dels funcionaris sinó la possibilitat d'aplicar 

criteris per part de les Universitats.  

 

4. Cada universitat ha de traduir els crèdits ECTS de dedicació del professorat a número 

d'hores d'activitat docent respectant l'existència de blocs d'activitat docent recollida en el Real 

Decreto 898/1985 en connexió amb l'alumne.  

 

5. El règim de jornada  i dedicació del personal docent i investigador contractat no 

experimenta cap modificació en el marc del nou article 68 de la LOU.  

 

Davant aquesta nota interpretativa, voldria reiterar el compromís electoral de l'Equip de 

Govern d'elaborar i presentar, abans de finalitzar l'any 2012, i per la seva discussió amb els 

centres, departaments i òrgans de representació sindical, un esborrany d'un nou model de 

comptabilització i reconeixement de l'activitat docent del professorat, que  contempli el 

número d'estudiants per classe, la gestió docent i organitzativa i paràmetres de recerca i 

transferència.  

 

Ben cordialment,  

 

Jordi Barbé  

 

Vicerector de Personal Acadèmic 


