
ACORD PER L’APROVACIÓ DEL PROGRAMA DE REDUCCIONS 
DOCENTS PER A LA MILLORA DE L’OBTENCIÓ DE RECURSOS 
PER A LA RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT 

Exposició de motius 

S’entén com a activitat docent el conjunt de les tasques associades a la impartició i 
la transferència de coneixements. L’adaptació dels estudis a l’Espai Europeu 
d’Educació Superior va comportar la necessitat de redefinir de nou en què consistia 
la dedicació docent del professorat en termes de preparació de la docència així com 
la seva avaluació. El procés de convergència cap a l’espai europeu d’educació 
superior va suposar així un primer pas en la conceptualització de la dedicació de 
l’estudiant i del professorat.  

Com bé sabem, el Reial decret llei 14/2012, de 20 d’abril, que modifica l’article 68 
de la Llei orgànica d’Universitats (LOU), juntament amb la interpretació que 
d’aquest article ha fet la nota informativa del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport 
de data 9 de juliol de 2012, permet a les universitats regular el règim de dedicació 
del seu professorat segons l’activitat de recerca acreditada, deixant de banda altres 
mèrits, acreditacions relacionats amb la docència, la gestió, la participació en 
projectes de recerca i transferència i la captació de recursos. 

Tenir en compte altres mèrits, només serà possible si es donen dues circumstàncies, 
d’una banda un augment del finançament que rebem de la Generalitat de Catalunya, 
de la capacitat que tinguem de captar inversions del sector privat o bé d’una major 
aportació  econòmica fruit de la nostra major participació amb projectes de recerca 
i transferència europeus. 

La UdG actualment està elaborant el seu Pla de dedicació acadèmica. Conscient que 
el Reial Decret esmentat suposa de fet un biaix atès que regula el règim de dedicació 
del professorat únicament segons l’activitat de recerca acreditada, vol esmenar 
aquest error i pretén amb aquesta programa trobar un mecanisme que reconegui i a 
l’hora incentivi també incrementar la capacitat de captació recursos. 

Per aquests motius, es proposa un nou model del càlcul de la dedicació docent que 
tingui en compte també la capacitat d’obtenir recursos finalistes per a la realització 
de recerca i de transferència del coneixement. 

Transitòriament, mentre no disposem d’un instrument més precís i consensuat per 
avaluar la recerca, la transferència i la captació de recursos, aquest programa 
emprarà els resultats disponibles a la OITT dels projectes, d’àmbit europeu i estatals 
i dels resultats de la col·laboració dels membres de la Universitat amb el sector 



socioeconòmic amb les diferents modalitats que es contempla a l’article 83 de la 
LOU. 

La dedicació a l’activitat per part del professorat per a obtenir projectes i recursos 
finalistes per a la realització de recerca i de transferència del coneixement requereix 
d’una dedicació específica que aquest programa de reducció de la docència vol 
permetre que es pugui disposar. 

Aquesta proposta ha estat presentada i debatuda en la Comissió de Personal 
Acadèmic de dia 26 de febrer de 2020, 

En virtut dels motius exposats, S'ACORDA: 

Primer. Aprovar el programa de reduccions docents per a la millora de l’obtenció 
de recursos per a la recerca i transferència de coneixement amb el contingut 
següent: 

PROGRAMA DE REDUCCIONS DOCENTS PER A LA MILLORA DE 
L’OBTENCIÓ DE RECURSOS PER A LA RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE 
CONEIXEMENT 

Preàmbul 

Aquest programa es desenvolupa d’acord amb el Títol IV programes d’excel·lència 
que poden afectar la dedicació docent de la normativa reguladora de la dedicació 
docent del professorat aprovat pel Consell de Govern en la sessió ordinària 2/2020, 
de 12 de març. 

Article 1. Finalitat 

La finalitat del Programa consisteix en reduir la dedicació docent del professorat amb 
una trajectòria d’obtenció de projectes i recursos per tal que pugui continuar en la 
cerca d’aquests projectes i recursos i pugui continuar dedicant-se més intensament a 
l’obtenció d’ingressos per projectes de recerca o de transferència de tecnologia o 
coneixements i ingressos per transferència formativa, R+D, recerca col·laborativa, 
consultoria, facturació de serveis, acords de llicència o altres amb empreses i 
institucions, entre altres.   

Article 2. Requisits de les persones participants 

S’estableix que podran optar a les minoracions establertes en aquest Programa el 
professorat especificat en l’Article 2 de la normativa reguladora de la dedicació docent 
del professorat de la Universitat de Girona que participi  

- en projectes, o ajuts amb finançament extern, o



- convenis, contractes, o prestació de serveis segons article 83 de la Llei orgànica
6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats

ja sigui com a investigador principal, co-investigador principal o investigador. No es 
tindran en compte si s’està com a equip de treball. 

A efectes de participació en projectes es consideraran només aquells projectes amb 
finançament extern que generin cànons a la Universitat de Girona. 

Article 3. Referència temporal 

Pel reconeixement es tenen en compte projectes competitius, ajuts, convenis, 
contractes  i prestació de serveis en els tres anys naturals anteriors a l’any d’inici del 
curs acadèmic on s’aplicarà la capacitat docent.  

Els canvis que afectin a aquesta situació posterior a aquest període no sortiran efecte 
fins a la següent planificació docent. 

Article 4. Càlcul dels recursos generats 

A efectes de l’activitat, el càlcul dels recursos econòmics generats es farà sumant tots 
els ingressos de projectes, ajuts i convenis amb finançament extern que generin 
cànons i aquells generats a partir de contractes i de prestació de serveis segons l’article 
83.  

Es tindran en compte també els recursos obtinguts en els instituts de recerca adscrits 
a la Universitat de Girona i en les institucions sanitàries amb concert amb la 
Universitat de Girona. 

Atenent que pel que fa als imports dels projectes, ajuts, convenis i prestació de serveis: 

- En cas de projectes, ajuts o convenis l’import concedit es dividirà entre el nombre de
dies de la seva durada es repercutirà a cada any proporcionalment segons el nombre
de dies d’aquell any inclosos en la durada del projecte o ajut o conveni. El períodes de
pròrrogues de projectes, o ajuts no es tindran en compte.
- En el cas de convenis i de prestacions de serveis es tindrà en compte allò facturat en
cada un dels tres períodes anuals definits a l’Article 3.

Atenent pel que fa la participació de més d’una persona, del professorat especificat en 
l’Article 2, els imports concedits per projectes, ajuts, convenis i contractes es 
distribueixen només entre aquestes persones de la següent manera: 

1. Si es tenen registrades les dedicacions als projectes en els fulls de dedicació
(timesheets) de la totalitat del projecte durant tres períodes anuals definits a l’Article
3, el repartiment es fa proporcionalment a aquestes dedicacions.



2. Si no estan registrades les dedicacions als projectes en tots tres anys, es fa
d’ordinari un repartiment proporcional entre el professorat que afecta aquesta
reducció, excepte que l’investigador principal del projecte, ajut, conveni o contracte
indiqui altres percentatges de repartiment.

En el cas de facturació de serveis: 

1. Si és un unitat de despesa/centre de cost col·lectiu d’un departament, institut
de recerca o grup de recerca es distribuirà d’ordinari proporcionalment entre el
professorat de la unitat del centre de cost col·lectiu, excepte que la direcció de la unitat
indiqui altres percentatges de repartiment.
2. Si és una unitat de despesa/centre de cost individual, d’ordinari s’imputarà
individualment, excepte si el responsable indiqui altres percentatges de repartiment

Per al còmput individual dels recursos generats es farà la mitjana aritmètica del total 
d’ingressos per a cada investigador dels tres darrers anys (aquest import se l’anomena 
M3). 

Article 5. Quantia de la reducció de la dedicació docent 

El reconeixement de reducció màxim per aquest programa és de 2 crèdits de 
professorat. 

Per a l’establiment de la reducció es fixen diferents paràmetres: 

Per 

altra banda, atenent les diferències d’ingressos entre àmbits, en aquest reconeixement 
també se separarà el professorat en dos àmbits: àmbit científic-tecnològic i de la salut, 
i àmbit humanístic-social.  

Per a la reducció per inputs, es calcularan els percentils 60 i 80 de M3 per a cada 
àmbit, és a dir els ingressos M3 per sota dels quals hi ha un 60 per cent i un 80 per 
cent del professorat.   

Als 

efectes de determinar l’àmbit de cada professor es tindrà en compte el grup de recerca 
on està adscrit. En el supòsit d’estar en més d’un grup de recerca de diferents àmbits, 

Participació en projectes com a investigador 0,5 crèdits 
professorat 

Superació d’un llindar de 9000 € del valor M3 1 crèdit professorat 

Superació d’un llindar de 18000 € d’M3 2 crèdits 
professorat 

Superació del P60 de l’àmbit 1 crèdit professorat 

Superació del P80 de l’àmbit 2 crèdits 
professorat 



se li assignarà el més favorable. Si no s’està a cap grup de recerca, es farà segons 
l’adscripció d’àrea d'estudis del Departament. 

Article 6. Procediment 

El vicerector o vicerectora que tingui atribucions en matèria de personal docent i 
investigador, elevarà al rector o rectora una proposta amb els possibles beneficiaris 
d’aquest programa. 

L’òrgan competent per reconèixer els beneficiaris proposats d’aquest tipus de 
programes serà el rector o rectora, previ informe vinculant del Departament al qual 
es trobi adscrit el docent que hagi de resultar-ne beneficiari. 

A aquests efectes, el Departament afectat disposarà d’un termini de 15 dies hàbils per 
informar positivament o negativament sobre la idoneïtat del docent interessat en 
participar en el programa. Si transcorregut el termini esmentat el Departament no 
emetés el corresponent informe, s’entendrà que informa positivament al respecte. 

Article 7. Vigència del programa. 

Aquest programa té una durada de 3 anys, comptadors a partir de la seva publicació 
al Butlletí Oficial de la Universitat de Girona, i està subjecte a les disponibilitats 
pressupostàries. 

 


