
Situació del professorat universitari a Catalunya (2006/07)

• Professorat permanent funcionari 58%

• Professorat permanent contractat 5,2%

Retribucions “normals” 2.4%
Retribucions “en precari” 2,8%

• Professorat totalment “en precari” 25,6%

Comparació respecte al anys 1999/2000
•Contracte i retribucions “en precari” Increment: 2,8% (Associats)
• Contracte en “semiprecari” Increment: 4,6% (Lectors)
• Funcionaris Decrement: 10%

(0,3%CU, 02% CEU, 4% TU i 5,3% TEU)
• Contractes laborals “normals” Increment: 2,9% (0,08% 
Catedràtics)
•Contractes laborals sous “en precari” Increment: 2,8% (col·laboradors a 
TC) 



Comparació respecte al anys 1999/2000

Elements positius

• Increment del 17,6% de CU

• Increment del 7,8% de TU

• Increment del 10,6% de CEU

• Decrement del 16,8% de TEU

Elements negatius

• PDI d’alt nivell 2,4% 

• PDI en zona mitjana 36,8%

• PDI en zona baixa 11,6%

• PDI en zona “no m’atreveixo a definir”La resta



Avaluació

Que avaluem?
Vinculació

S’ha perdut aproximadament un 8% de vinculació en els últims 7 anys i per 
tant: 

Capacitats i dedicació

Perfil

Estem passant a un perfil absolutament de recerca (lògic d’acord amb la taula de 
retribucions)

CU TU
Sou TC 1135 1135
Compl. Destí 894 818
Compl. Espec. 1008 470
Quinquenni 153 124
Sexenni 153 124



Retribucions

Propostes:

• Crear un grup A0 pels Doctors

Volem i ens interessa arreglar tot aquest garbuix de complement?

Com?       Avaluant al professorat cada X anys, d’acord amb el pacte de 
dedicació

• Promoció horitzontal  

•Com? (possible mecanisme)
Nivell CD

Accés a TU 27
X1 trams positius d’avaluació 28
X2 “ “ “ 29
X3 “ “ “ 30
Accés a CU 29
X trams positius d’avaluació 30



Retribucions

• Sou a TC

• Complement acadèmic de dedicació: 1,2,3,4 etc

• Complement acadèmic de dedicació autonòmic 

• Nivell CD (27,28,29,30) per cada (X1, X2, X3) avaluacions positives.

• Triennis

I finalment el compromís de UGT esta per la implicació institucional 
per tal d’aconseguir una universitat d'excel·lència, valorant social i 
econòmicament a tot el personal que amb el seu esforç aconsegueix 
que la institució acompleixi els seus objectius.

Moltes gracies


