
Algunes consideracions sobre el règim de dedicació del professorat universitari 

Davant la pretensió de l'Equip Rectoral d'aplicar el règim de dedicació variable derivat del títol II 
del Real Decret-llei 14/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en 
l'àmbit educatiu –“l'anomenat “decret Wert”, com a secció sindical CGT – UAB proposem que 
s'estableixi una postura comú per poder definir un discurs homogeni en els diferents àmbits de 
negociació de la UAB. 

1. Marc normatiu de referència 

1.1 L'article 6 del “decret Wert” introdueix una sèrie de modificacions sobre la Llei Orgànica 6/2001, 
de 21 de desembre, d'Universitats – la denominada LOU –  de la que deriva pel professorat funcionari 
a temps complet un règim de dedicació variable de les seves obligacions docents. Es fixen tres 
perfils de dedicació: 16 crèdits ECTS; 24 crèdits ECTS i 32 crèdits ECTS en funció de les 
avaluacions positives rebudes sobre l'activitat investigadora.  

1.2 Davant les qüestions suscitades pel Consell d'Universitats en relació a l'aplicació del “decret 
Wert”, la Secretaría de Estado, Educación, Formación Profesional y Universidades va emetre una 
nota sobre el règim de dedicació del professorat universitari (veure el fixer adjunt) en la que, entre 
altres qüestions, s'especifica que:  

- L'equivalència entre crèdits ECTS  d'activitat docent del professorat i número 
d'hores de docència correspon establir-les a cada una de les Universitats “en 
ejercicio de su competencia” [sic]. És a dir, reconeix a cada Universitat la potestat 
per establir la traducció a hores dels crèdits ECTS (que, per tant, podrà diferir d'una a 
altra). En qualsevol cas, se senyala que la traducció en hores dels ECTS ha de fer-
se en el marc del RD 898/1985, de 30 d'abril, sobre règim del professorat universitari, que 
segueix vigent (i que, recordem-ho, fixa la dedicació docent del professorat en 8 
hores setmanals de classe i 6 hores setmanals de tutoria). Llegir l'apartat 5 de la 
nota de la Secretaría de Estado. 

- De forma categòrica estableix que l'àmbit d'aplicació circumscriu al professorat 
funcionari. Llegir l'apartat 5 de la nota de la Secretaría de Estado. 

1.3 En el cas de la UAB el règim actual de dedicació docent està definit a l'apartat 2 de l'article 83 
del text refós del “Reglament de Personal Acadèmic de la Universitat Autònoma de Barcelona” 
aprobado en el Consell de Govern de 25 de abril de 2012 on s'estableix que: 

 “2. La càrrega lectiva habitual que es compatibilitzarà per a un professor amb dedicació a temps 
complet serà de 560 hores anuals, que inclou presencialitat, preparació, tutorització, 
supervisió i avaluació (supòsit de 14 hores setmanals, sense superar les 8 hores lectives 
setmanals d’activitat presencial, per 40 setmanes lectives en les quals es desenvoluparia la 
pràctica totalitat d’activitats docents). Cada professor disposaria de 100 hores anuals 
addicionals (fins arribar a les 660) per realitzar tasques de tipus docent, però que no serien 
compatibilitzades específicament. La càrrega lectiva respectarà la proporció determinada 
per la universitat entre docència impartida pel professor a estudis de grau i postgrau.”  
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En la disposició transitòria tercera de l'anomenat reglament s'estableix les equivalències de 
dedicació entre el model LRU (“Llei Orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de Reforma 
Universitària”, en el que un crèdit equivalia a 10 hores de docència) i el model EEES (“Espai 
Europeu d'Educació Superior”) d'acord amb: 

Valors dedicació model LRU Valors dedicació model EEES 
9 crèdits (o 90 hores anuals) (o 3 hores 
setmanals) 

 

210 hores anuals de càrrega lectiva 

12   crèdits  (o   120   hores  anuals)   (o  4   
hores setmanals) 

280 hores anuals de càrrega lectiva (mínim de l’AQU per 
aconseguir el tram docent) 

     15   crèdits  (o   150   hores  anuals)   (o   5   
hores setmanals) 

350 hores anuals de càrrega lectiva 

18   crèdits  (o   180   hores  anuals)   (o   6   
hores setmanals) 

420 hores anuals de càrrega lectiva 

21   crèdits  (o   210   hores  anuals)  

        

490 hores anuals de càrrega lectiva 

24 crèdits (o 240 hores anuals) (o 8 hores 
setmanals) 

560 hores anuals de càrrega lectiva 

1.4 El còmput de la dedicació docent del professorat de la UAB i, per tant, de l'equivalència 
entre crèdits ECTS i hores de càrrega lectiva segons el model EEES, està recollida en diferents 
documents normatius, entre altres en l'anomenada “Política de programació docent en els nous 
graus” aprovada en el “Consell de Govern de 21 d'abril de 2010 (revisar el fitxer adjunt). En 
particular, l'annex I de l'anomenat document explicita la manera de calcular la càrrega docent del 
professorat a temps complert (i, per tant, del professorat funcionari). 

Pel cas de les assignatures de grau, es fixen tres mòduls de càlcul: docència presencial; temps de 
preparació; i tasques de tutorització, seguiment i avaluació segons els següents paràmetres:  

• Docència presencial: crèdits ECTS*25*(% de presencialitat) (segons l'escalat fixat en el 
punt 2.1 de dit document. Com a referència es pren un factor de presencialitat del 33% si bé 
en el curs 2012-2013 s'ha baixat al 30%). En el cas d'una assignatura de grau de 6 ECTS (la 
majoria) i suposant un factor de presencialitat de només el 30%, això suposa 45 hores 
presencials pel professor (= 6 ECTS*25*0.30). 

• Temps de preparació: hores de docència presencial*1 (és a dir, una hora addicional per cada 
hora de docència presencial). D'aquesta manera, per a una assignatura amb 45 hores 
presencials s'han d'imputar 45 hores de preparació.  

• Tasques de tutorizació, seguiment i avaluació d'activitat dirigida: (ECTS / 6) x 1.5h x n. 
estudiantes = (ECTS /4) x n estudiantes. Cal tenir en compte que segons l'annex I 
“Reglament de Personal Acadèmic de la Universitat Autònoma de Barcelona” citat 
anteriorment, el total d'alumnes d'una assignatura de grau s'arrodoneixen a la vintena més 
propera (és a dir, si l'assignatura posseeix 23 alumnes, se'n computen únicament 20; si en té 
31 se'n computen 40 etc.). Així, per exemple, per una assignatura de 6 crèdits ECTS amb 80 
estudiants matriculats, se'n considerarien (6/6)*1.5*80 = 120 hores1. 

 

                                                           
1Observem que per establir la càrrega lectiva es requereix conèixer el número d'estudiants matriculats, sovint impossible en el 
moment que els departaments aproven els seus plans docents (mesos de maig – juny) es desconeix quants alumnes estaran 
matriculats en el curs següent. La pràctica seguida per molts departaments és realitzar una estimació a partir del número de 
matriculats en el curs anterior i, en cas de no existir dita assignatura, utilitzar el número de places ofertades per la Facultat en el grau, 
dividit pel número de grups que s'impartiran. 
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• En conseqüència, per una assignatura de grau de 6 crèdits ECTS (la majoria a la UAB) amb 
un factor de presencialitat del 30% (l'utilitzat en la majoria de facultats en el curs 2012-
2013) i 80 alumnes matriculats, la càrrega docent equivalent pel professor seria de 210 
hores. Cal ressaltar que per obtenir les 560 hores de càrrega docent màxima, es requeririen 
2.67 grups docents de 80 alumnes (= 560 hores /210 hores per grup). 

2. Quantificació de l'impacte del “decret Wert” 

Prenent el cos normatiu actual de la UAB com a punt de partida (veure epígraf 1.3 i 1.4 d'aquesta 
nota) els 32 crèdits ECTS que preveu el “decret Wert”, suposaria a un professor a temps complerts 
sense trams d'investigació tenir que impartir 32/6 grups docents d'una assignatura de 6 ECTS. En 
termes del model EEES actual, i prenent com a referent grups docents amb 80 alumnes matriculats, 
amb el “decret Wert” li incrementarien les 560 hores lectives actuals a 1120 hores lectives: un 
augment del 100% (recordem que per un grup docent d'una assignatura de grau de 6 crèdits ECTS 
amb 80 estudiants matriculats i factor de presencialitat del 30%, la càrrega lectiva segons el model 
EEES actual és de 210 hores: 45 presencials + 45 de preparació + 120 de tutorització; cal tenir en 
compte l'epígraf 1.4 d'aquesta nota). Així doncs, qui hagi d'impartir 32/6 grups de 80 alumnes 
tindria una càrrega docent de 1120 hores (32/6 grups * 210 hores lectives per grup). Baix els 
mateixos supòsits, la càrrega lectiva d'un professor/a que se situés en els 24 crèdits ECTS del 
“decret Wert” equivaldria a 840 hores presencials EEES (=(24/6)*210 hores per grup) un 
incremento del 50%, respecte a la situació actual de 560 hores EEES. Per últim, els 16 ECTS del 
“decret Wert” li suposarien a un profesor/a situat en aquest epígraf haver d'impartir 16/6 grups 
docents d'una assignatura ECTS, o el que és el mateix 560 hores de càrrega lectiva segons el model 
EEES actual (= (16/6)*210 hores presencials por grup amb 80 alumnes matriculats).  
 
Com és obvi, tot això tindria conseqüències nefastes pel professorat contractat (tant a temps parcial 
com a temps complet), ja que de mantenir-se l'oferta pública docent en termes de número de grups 
docents, serien necessaris molts menys professors per impartir-los. Es sentarien les bases per 
justificar un ERE. 
 

3. Possibles línies d'acció 

L'escenari més probable que hem de considerar és aquell en el que, de facto, es deixi a cada 
Universitat (veure l'epígraf 1.2 d'aquesta nota) adaptar el “decret Wert” a la seva manera i on, per 
raons polítiques i de balanços de poders, es deixi a criteri de cada Facultat i Departament com dur a 
terme l'aplicació efectiva del model genèric adoptat per la UAB. 

En aquesta situació pensem que més que dur a terme un atac frontal, resulta més operatiu, en una 
primera fase de lluita, acotar l'impacte del “decret Wert” sota les premisses següents: 

• L'aplicació del “decret Wert” no ha de suposar l'empitjorament de les condicions de treball 
de cap professor, ja sigui per la via de veure incrementada la seva jornada laboral, ja sigui 
per la via de veure perillar el seu lloc de treball en el cas dels professors contractats. En 
concret, deuen descartar-se increments de la càrrega docent per sobre de les actuals 560 
hores segons els model ECTS, així com reduccions en la plantilla actual. 

• Alguns professors funcionaris a temps complert (incloses persones que gaudeixen de 
reduccions per ocupació de càrrecs) es dediquen a tasques docents remunerades en 
mestratges i cursos propis. En aquest sentit, les xifres oficials de la UAB assenyalen que en el 
curs 2010-2011 el número de mestratges propis (eufemisme para mestratges a “preus 
privats”) va ser de 206 - amb 3869 alumnes matriculats - front a 126 oficials - amb 2256 
alumnes - i que el número d'estudiants matriculats en l'esfera privada de la UAB 
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(considerant mestratges privats, formació continuada  etc.) ascendia en el curs 2009-2010 a 
10641 estudiants. Molt probablement, el “decret Wert” reforçarà aquesta tendència i 
professors que vegin rebaixada la seva docència sota el mantell de “l'excel·lència” en 
Investigació disposaran de més hores físiques per destinar a activitats “privades”. 

Davant l'escenari descrit, una interpretació no lesiva del “decret Wert” és la següent:   

 
• La transició del model LRU al model EEES actual va establir una traducció de la càrrega 

docent entre models. Per fer-ho, es va fixar que 24 crèdits segons el model LRU (o, el que és 
el mateix, 240 hores de càrrega docent presencial) es corresponien amb 560 hores de 
càrrega lectiva (que inclou tant docència presencial, com hores de preparació i tutorització; 
veure taula de la pàg. 2 d'aquestes notes) segons model EEES, qualsevol aplicació del 
“decret Wert” ha de realitzar-se tenint en compte les hores de càrrega docent presencial per 
després traduir-les en càrrega lectiva del model EEES, seguint el mateix esquema 
conceptual aplicat per la UAB al definir el model EEES. Recordem, per altra banda, com la 
nota de la Secretaría de Estado indica que la traducció en hores dels ECTS ha de fer-se 
en el marc del RD 898/1985 sobre règim del professorat universitari, que segueix 
vigent (i que, recordem, fixa la dedicació docent del professorat en 8 hores setmanals 
de classe i 6 hores setmanals de tutoria). 
 

• En termes d'hores presencials, un professor/a que hagués d'impartir 32 ECTS segons 
“decret Wert” estaria realitzant un total de 240 hores presencials: una assignatura de 6 
crèdits ECTS suposa 45 hores de docència presencial –veure epígraf 1.4–, per tant, si 
s'haguessin d'impartir 32 ECTS s'estarien realitzant (32/6)*45 hores presencials per grup 
EEES = 240 hores presencials. Tot i això, 240 hores presencials equivalen a 560 hores de 
càrrega docent EEES, i conseqüentment, els professors que haguessin de donar 32 
crèdits ECTS segons el model Wert, ja els estarien complint amb les 560 hores de 
càrrega docent EEES definides per la UAB actualment. 

 
• Seguint el mateix esquema de raonament, a un professor/a que hagués d'impartir 24 ECTS el 

model Wert li suposaria un total de 180 hores presencials (=(24/6)*45 hores) que equivalen 
a 420 hores de càrrega docent EEES (veure la taula de la pàg. 2 d'aquestes notes). Això és, 
se li haurien de reduir en termes EEES 140 hores de càrrega lectiva respecte a la situació 
actual de 560 hores EEES. 

 
• Per últim, un professor/a que se situés en el nivell dels 16 ECTS del “model Wert”, estaria 

impartint 120 hores presencials (=(16/6)*45 hores) que equivalen a 280 hores EEES (veure 
la taula de la pàg. 2 d'aquestes notes). És a dir, la seva càrrega docent hauria de reduir-se-li a 
280 hores respecte a la situació actual. 

 
• En un escenari com el descrit, cap professor/a en surt perjudicat i hi ha col·lectius (els que 

justifiquin estar en 24 ECTS o 16 ECTS del “model Wert”) que en surten beneficiats. Així 
mateix, es redueix la pressió sobre el professorat contractat, ja que l'Equip Rectoral ja no 
disposaria de l'argument de la necessitat d'ajustar la plantilla (en el sentit que apuntàvem a 
l'epígraf 3 d'aquestes notes). 
 

 
 
 
 
 



4. Anàlisis de l'impacte del “decret Wert” 

Amb l'objectiu d'acotar els efectes del decret, considerem un anàlisis comparatiu de la situació en 
que es trobaria un professor/a que reunís els requisits per a que se li apliqués el mòdul de 24 ECTS 
que preveu el decret. 

• Situació abans del decret Wert sota el model actual EEES 
 
Supòsits de partida: el professor/a imparteix tota la seva docència en el grau, en grups 
docents d'assignatures de 6 ECTS (la majoria de les actuals) amb un nivell de presencialitat 
del 30% i 80 alumnes matriculats i no posseeix reduccions docents per ocupació de càrrega 
etc. En aquest cas, la seva càrrega docent hauria de ser de 560 hores segons model EEES 
que es distribuirien a raó de 210 hores de càrrega docent per grup (veure secció 1.4 per una 
justificació de xifres). Per tant, hauria d'impartir 560 hores totals/210 hores grup (=2.667 
grups). En termes d'hores de presència física, això suposa donar 45 hores*2.667= 120 hores 
presencials.  
 

• Situació després del decret Wert 
 
Sota el decret Wert, el professor/a que tingui assignats 24 ECTS haurà d'impartir 4 grups 
docents (=24ECTS totals/6ECTS per assignatura). Donat que cada grup docent implica 
impartir 45 hores presencials (veure epígraf 1.4) estarà impartint 180 hores presencials. En 
termes d'hores de càrrega docent, cal recordar que 4 grups d'una assignatura amb 80 alumnes 
matriculats equivalen a 840 ECTS (veure secció 3). És important remarcar que l'aplicació 
estricta del decret suposa abandonar el model EEES pel que fa al còmput de la docència del 
professorat. 
 

• Situació després del decret Wert combinant-lo amb l'EEES 
 
Sota el decret Wert el professor/a que tingui assignats 24 ECTS haurà d'impartir 4 grups 
docents (=24ECTS totals/6ECTS per assignatura). Donat que cada grup docent implica 
impartir 45 hores presencials (veure epígraf 1.4) estarà impartint 180 hores presencials. 
Volent preservar el model EEES, aquestes 180 hores presencials considerarem que han de 
ser traduïdes en termes de dedicació segons la disposició transitòria tercera del Reglament 
de Personal Acadèmic de la Universitat Autònoma de Barcelona i, en conseqüència, es 
correspondrien amb 420 hores de càrrega docent segons modelo EEES (veure la taula de la 
pàg. 2 d'aquestes notes). Ara bé, para arribar a 420 hores EEES és suficient amb 2 grups de 
80 alumnes matriculats (2*210 hores per grup). 
 

• Síntesi: 
 Model EEES 

abans decret Wert 
Decret Wert estricte 

(càrrega de 24 ECTS) 
Decret Wert (càrrega de 24 
ECTS i fussió amb EEES) 

Hores presencials 120 180 90 

Càrrega docent total EEES 560 840 420 

Òbviament, el model no és neutral: aplicar el decret Wert, de manera estricte, li suposa al 
professor considerat un augment del 50% de docència presencial, fet que repercutirà 
negativament en els companys/es no funcionaris, donat que l'Equip Rectoral ni es planteja 
incrementar l'oferta de graus o el desdoblament de grups. En canvi, la tercera variant, la 
combinació del decret Wert amb el model EEES, implica una reducció del 25% de 
presencialitat respecte al model Wert estricte i la preservació del model EEES del 
professorat amb un efecte positiu sobre les necessitats de plantilla. 
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