
RECLAMACIÓ PER QUANTITATS LABORALS 

 

1.- Entrar al Registre General una carta, seguint un model com el que veuràs més 
avall, adreçada al Rector seguint el procediment següent: 

a) Firma la carta. 

b) Fes dues fotocòpies de l’original signat 

c) Demana que et segellin l’original i les dues còpies al Registre General (edifici 
del Rectorat, al costat del punt d’ informació de l’entrada; horari de 8:00 a 20:00). 

d) Diposita l’original al Registre per tal de que l’enviïn al Rector. 

e) Diposita una de les còpies segellades i demana que l’enviïn al Director/a del teu 
Departament.  

Conserva una de les còpies segellades.  

2.- Si en algun moment al teu departament et fan signar una proposta de precontracte 
on no et tenen en compte les hores de preparació i tutorització o s’inclouen més hores 
de les que et correspondria fer, afegeix una nota al peu que digui “No conforme” 
sol.licita que et donin una còpia amb registre de sortida i posa’t en contacte amb 
nosaltres.  

Model de carta (canvia les XXX pel que procedeixi): 
 
Jo, xxx, amb dni xxx, i com a xxx, de la UAB, vinc a manifestar que:  
 
- D’acord amb la informació recollida als plans docents dels cursos xxx la meva 
càrrega docent ha estat superior en un xxx (indicar el percentatge per a cada 
curs) per sobre del 100% de dedicació recollida en el mateix full. 
 
- Vull que em siguin pagades les hores que he estat fent per sobre del màxim 
de dedicació que correspon a la categoria contractual indicada en el pla docent 
així com que es tinguin en compte les hores de tutorització i preparació, segons 
ha resolt la inspecció de treball (núm. expedient 8/0028145/12). Igualment, vull 
que hem siguin satisfets els corresponents interessos per mora. 
 
 
- Faig reserva expressa del meu dret a accionar, en les instàncies que 
corresponguin,  per a reclamar les quantitats laborals que em pertoquessin. En 
aquest sentit, entengui’s que la present reclamació interromp el termini de 
prescripció sobre el meu dret de reclamació per via judicial. 
 
A xxx, de xxx  
 
Signat 
 
XXX 
 
 

http://www.uab.cat/servlet/Satellite/contacta-1301898465743.html
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