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• L’ajust de PDI es farà d’acord amb el model de distribució de recursos de professorat en 

l’EEES. El model es basa en tres elements bàsics per establir la situació deficitària o 
excedentària de cada departament: necessitats per al desplegament de Graus EEES reservaexcedentària de cada departament:  necessitats per al desplegament de Graus EEES, reserva 
per a màsters i productivitat científica segons el valor de dedicació de referència de cada 
departament. El càlcul d’efectius de cada departament s’obté sumant les places estructurals i 
els recursos no estructurals (que es calcularan dividint el seu cost econòmic pel cost 
equivalent a un A26).

• La proposta d’ajust serà una quantitat econòmica proporcional al percentatge excedentari de 
cada departament corregit per un factor que tingui en compte el cost promig de les places 
d’aquell departament.

• Es mantindrà la despesa destinada a investigadors ICREA.

• Es revisarà la despesa dels professors emèrits, passant a un reconeixement purament 
honorífic sense prestació econòmica.   p

• L’ajust final pot tenir en compte la necessitat de mantenir recursos específics vinculats a 
estudis que hagin rebut la consideració d’estratègics. 

• S’establirà un límit màxim d’ajust per a cada departament, tenint en compte la necessitat 
d’ajustar la despesa total de PDI al del 90% de la subvenció de la Generalitat de l’any 2010.
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P i i i l’ ió d l’ j t• Principis per a l’execució de l’ajust:
– Amortització de recursos no estructurals, en primera instància.
– Amortització de recursos estructurals basada en proposta del departament.
– Dels recursos estructurals, s’amortitzaran preferentment places vacants (per jubilació, renúncia,...) o places p p (p j ) p

temporals que s’hagin de renovar a principis del curs 2012-13 (associats, PIFs, postdocs). 
– S’establiran criteris objectius per a determinar l’estabilització de lectors.
– Els recursos subjectes d’ajust seran amortitzats de forma permanent.
– Els processos de contractació, convocatòries de places, etc. estaran sotmesos a allò que determinin les lleis 

de pressupostos del Ministerio i de la Generalitat.
– S’amortitzaran places de professors que s’acullin al pla de pre-emeritatge 2012. A efectes econòmics, es 

computarà l’estalvi efectiu que s’obtingui amb l’amortització de la plaça. A efectes de model, es computarà 
una reducció equivalent a la dedicació de la plaça amortitzada. 
N hi h à d t i ífi l’ t bilit ió d’i ti d R & C j l P l– No hi haurà dotacions específiques per a l’estabilització d’investigadors Ramon & Cajal. Per a la seva 
estabilització només es podran convocar places lligades a recursos permanents no afectats per necessitats 
d’ajust.

– Els departaments deficitaris des del punt de vista de recursos estructurals podran mantenir recursos 
provisionals, que esdevindran recursos estructurals quan sigui possible.p , q q g p

– Els departaments podran aplicar el seu ajust tenint en compte possibles desequilibris produïts en els casos 
on hi hagi unitats distribuides en diferents centres de campus o en unitats hospitalàries. 

– S’ajornaran les convocatòries de sabàtic i es regularà dins el periode d’aplicació del Pla Econòmic 
Plurianual 2012-14 el mecanisme per exercir els sabàtics que siguin reconeguts en aquest període. 


