
Avui dia 7 de juny de 2007 diversos membres de l’Assemblea contra la Precarietat de la 
UAB han lliurat al rector, Lluís Ferrer, el manifest “La UAB: un bon lloc per treballar?” 
per denunciar la situació laboral precària en què es troben molts treballadors/es de la 
UAB.  
 
El manifest ha estat signat per més de 300 membres de la Universitat entre els quals 
becaris, professors ajudants, professors associats, professors titulars, PAS, etc. Així 
mateix, el manifest també ha comptat amb el recolzament de 200 signatures 
d’estudiants.  
 
El lliurament del manifest ha anat acompanyat d’una roda de premsa on quatre 
representants dels col·lectius més precaris de la Universitat, han exposat les condicions 
laborals dels diferents col·lectius. Unes condicions laborals que, majoritàriament, es 
caracteritzen per una manca d’estabilitat, sous molt baixos, elevat nombre de tasques de 
tot tipus (docents, administratives, recerca, etc.), impossibilitat de seguir simultàniament 
una carrera com a professor/a i com a investigador/a atès la concentració de càrrega 
docent en aquestes mateixes figures precàries, etc.  
 
Alguns exemples de la precarietat laboral vigent, actualment, a la UAB són el següents.  
 

- Una figura habitual de contractació és la dels associats que cobreixen moltes 
hores de docència amb sous que oscil·len entre els 300 i els 700 euros. A més, 
tots estan contractats a temps parcial encara que més de la meitat estan en 
situació irregular per la qual cosa se’ls exigeix una dedicació a temps complert.  

- Malgrat que la nova LOU contempla la figura del Professor Ajudant amb una 
reducció de la càrrega docent a 60 hores anuals (ara se’n fan 210) la qual cosa 
permetria poder assumir les tasques de recerca (realització de la tesis doctoral) i 
de docència d’una manera adequada; tanmateix, aquesta figura ha estat 
eliminada del nou projecte de carrera docent de la UAB, essent substituïda per 
les noves figures PIF. És a dir, la UAB substitueix figures amb contracte (i 
recolzades per la LOU) per figures amb beca i amb una situació de sou i 
condicions més precàries.  

- Un gran nombre de persones de la UAB estan fent tasques amb la figura legal 
coneguda amb el nom de “Capítol VI”. Formar part d’aquest col·lectiu implica 
no tenir un contracte laboral i, en canvi, poder fer tot tipus de tasques des de 
qüestions administratives, fins a qüestions de recerca passant per feines de gestió 
i coordinació de màsters, postgraus, etc. És un col·lectiu molt nombrós i sense 
cap mena de representació als òrgans de la Universitat.  

- Una de les reivindicacions que ha tingut més ressò ha estat la dels Becaris 
d’Investigació la situació dels quals varia substancialment d’un departament a 
un altre i d’una universitat a una altra. La UAB s’ha inventat una nova figura 
coneguda com a PIF (Personal Investigador en Formació) que ve a cobrir una 
docència estructural (els dos primers anys sense contracte laboral) en detriment 
de la seva formació de la seva formació com a investigadors.  

 
A la Universitat trobem un ampli ventall de figures diferents però amb una situació 
compartida: una precarització de la vida laboral que comporta una precarització de la 
vida social i familiar. Es considera necessari que s’incorporin mesures reals que 
permetin conciliar la vida personal, familiar i laboral. En aquest sentit, les carreres 
acadèmiques s’estan convertint en una carrera d’obstacles que es pot allargar entre 15 i 



20 anys fins a la consecució d’una plaça estable. La precarietat laboral de la UAB no té 
només efectes sobre les persones que la pateixen sinó que repercuteix, inevitablement, 
vers la qualitat de la docència i de la recerca de la UAB. Per aconseguir una universitat 
de qualitat és urgent i necessari dignificar les tasques i les condicions laborals del 
personal docent i investigador de les Universitats. Finalment, cal remarcar que aquesta 
precarietat no és exclusiva de la UAB sinó que es compartida per la majoria 
d’universitats públiques catalanes i espanyoles.  
 
Gràcies per la seva atenció,  
 
Assemblea de la Precarietat de la UAB.  
Podeu trobar més informació a: www.precarietatuab.net 


