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Càrrecs acadèmics dels instituts:  
estructura i reconeixement  

  
  
  
 
1. Objectiu  
  
L’objectiu d’aquesta normativa és la revisió i actualització de l’anterior marc normatiu 
que regulava l’estructura i reconeixements dels càrrecs acadèmics dels instituts de 
recerca (Acord de Consell de Govern de maig de 2004), tal com ja s’ha fet dut a terme 
pel que fa als càrrecs acadèmics dels centres docents i dels departaments. 
 
Aquesta normativa aplica a 
 

• Instituts universitaris de recerca propis 
• Instituts universitats de recerca vinculats mixtos 
• L’Institut de Ciències de l’Educació 

   
2. Instituts universitaris de recerca propis 
  
Els càrrecs acadèmics corresponents als instituts de recerca propis són el director o 
directora, el secretari o secretària, i si ho estableix el seu reglament, sotsdirectors o 
sotsdirectores (article 86 dels Estatuts de la UPC).   
 
En l’actualitat, els 4 instituts de recerca propis reconeguts són: 
 

• Institut d’Investigació Tèxtil de Cooperació Industrial de Terrassa (INTEXTER) 
• Institut d’Organització i Control de Sistemes Industrials (IOC) 

• Institut de Tècniques Energètiques (INTE) 

• Institut Universitari de Recerca en Ciència i Tecnologies de la Sostenibilitat 
(IS.UPC) 
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3. Instituts universitaris de recerca mixtos 
 
L’article 33 dels Estatuts de la UPC regula la possibilitat de constituir instituts de recerca 
mixtos, mitjançant l’acord de la Universitat Politècnica de Catalunya amb una o més 
universitats o altres entitats públiques o privades. 
 
Actualment consten com a instituts de recerca mixtos: 

• Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (IRI) –consorciat amb el Centro 
Superior de Investigaciones Científicas, CSIC- 

• Institut en Dinàmica Fluvial i en Enginyeria Hidrològica (FLUMEN) –consorciat 
amb el Centre Internacional  de Mètodes Numèrics a l’Enginyeria, CIMNE-. 

 
Es proposa mantenir la mateixa estructura de càrrecs que pels instituts universitàries 
de recerca propis, es a dir, un director o directora, un secretari o secretària i un 
sotsdirector o sotsdirectora, si ho estableix el seu reglament. 
 
D’acord amb el que es reculli al conveni establert entre cadascuna de les institucions, 
aquests càrrecs podrien estar ocupats tant per personal de la pròpia Universitat com 
per part de l’altra institució.  
 
4. Institut de Ciències de l’Educació (ICE) 
 
En el cas de l’ICE, el seu reglament (Acord núm. 9 / 2017 del Consell de Govern) 
estableix els següents càrrecs acadèmics: director o directora, secretari o secretària, i 
sotsdirectors o sotsdirectores.  
 
 
5. Reconeixement (Punts DiC i complements econòmics)  
 
Pel que fa a la reducció de docència, el model del 2004 la lligava amb els punts de 
Direcció i Coordinació (DiC), segons l’equivalència 1 punt DiC = 0’5 punts PAD. També 
precisava els punts DiC de la direcció, el nombre de sotsbdireccions i atorgava a la 
direcció la potestat de repartir, entre aquests i la resta de càrrecs i amb certes 
limitacions, una bossa de punts DiC de l’institut.  
 
Atesa l’experiència dels darrers anys, es manté el concepte de bossa de reduccions de 
docència a disposició de la direcció; però amb les següents limitacions: 

• Qualsevol reducció ha d’anar associada a l’execució d’una tasca concreta, ja 
sigui l’exercici d’un càrrec definit al reglament de l’institut, ja sigui una activitat 
encarregada per la direcció. En el segon cas, la definició de l’activitat es 
concretarà a través de l’aplicació informàtica amb què es registren els punts DiC 
de les unitats. 

• Les reduccions que corresponen a director/a es fixen en el punt següent d’aquest 
document. Per tant, no poden tenir increments ni decrements i queden excloses 
de la bossa. 
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• El repartiment de les descàrregues de la bossa és un element més en 
l’assignació de tasques acadèmiques dins de l’institut. Per tant, per complir amb 
els objectius de transparència de la Universitat, la direcció n’informarà a l’òrgan 
de govern col·legiat de la unitat que tingui competències en aquesta qüestió. 

 
 
Criteris per al càlcul de la bossa de reduccions de docència  
 

• Per el/la director/a, es fixa un total de 60 punts DiC (aquests punts queden 
exclosos del càlcul de la bossa). 
 

• Per a la resta de càrrecs, es constitueix una bossa que es calcularà atenent al 
resultat de multiplicar el nombre de càrrecs (secretari/ària, sotsdirector/a) per 30 
punts DiC. El punts obtinguts d’aquesta operació, els repartirà el/la director/a, 
amb la limitació de que cap sotsdirector/a, secretari/ària pugui rebre més de 30 
punts.   

 
 
6. Disposició derogatòria  
 
La present normativa deroga els apartats que desenvolupen l’estructura i 
reconeixements dels càrrecs acadèmics dels instituts universitaris de la normativa 
anterior reguladora i especialment l’acord del Consell de Govern núm. 97/2004 del 
Consell de Govern i també aquells apartats vinculats amb l’estructura i reconeixement 
dels càrrecs acadèmics dels instituts universitaris que defineix el sistema de punts de 
l’activitat acadèmica del PDI del darrer aprovat pel Consell de Govern.  
 
 
7. Disposició final  
 
La present normativa entrarà en vigor l’endemà de la seva aprovació el Consell de 
Govern. 
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