
GESTIÓ 

(avaluació per l'exercici de càrrecs 

acadèmics)

Complement BÀSIC docent
Complement ADDICIONAL 

per mèrits de  docència 
Complement BÀSIC de recerca

Complement ADDICIONAL 

per mèrits de recerca

Complement ADDICIONAL 

per mèrits de gestió

Denominació del complement Complement per mèrits de docència Complement addicional de docència (CAD) Complement per mèrits de recerca Complement addicional de recerca (CAR) Complement addicional de gestió (CAG)

A qui sol·licitar?

Qui avalua?

Qui el pot sol·licitar?

- Catedràtic/a

- Professorat agregat

- Professorat col·laborador

- Professorat lector

- Investigadors permanents, si s'escau

- Catedràtic/a

- Professorat agregat

- Professorat col·laborador permanent

- Professorat lector

- Catedràtic/a

- Professorat agregat

- Professorat col·laborador permanent (doctor)

- Professorat lector

- Investigadors permanents2

- Catedràtic/a

- Professorat agregat

- Professorat col·laborador permanent (doctor)

- Professorat lector

- Catedràtic/a

- Professorat agregat

- Professorat col·laborador permanent

- Professorat lector

Dedicació El règim de dedicació ha de ser a temps complet

Quan es sol·liciten? No té pròpiament una convocatòria d'avaluació Convocatòria anual: Gener/Febrer Convocatòria anual: Abril

Canal comunicació inici procés
Via correu electrònic enviat pel Gabinet de 

Planificació, Avaluació i Qualitat (GPAQ)

Període a avaluar?

S'estructura en trams de puntuació, d'acord amb el 

següent barem:

1r. Tram: 30 punts 

2n. Tram: 45 punts

3r. Tram: 55 punts

4t. Tram: 65 punts

Per passar del 1r. al 2n cal assolir 15 punts nous

Per passar del 2n. al 3r. cal assolir 10 punts nous

Per passar del 3r. al 4t. cal assolir 10 punts nous

Quantes mensualitats? 12 mensualitats 12 mensualitats 12 mensualitats 12 mensualitats 12 mensualitats

Nombre màxim de trams/avaluacions Màxim 6 avaluacions favorables Màxim 6 trams favorables 4 Màxim 6 trams favorables Màxim 6 trams favorables Màxim 4 trams favorables

Normativa
RESOLUCIÓ TRE/309/2006, de 21 de desembre 

(DOGC núm. 4821), art. 29

DECRET 405/2006, de 24 d'octubre 

(DOGC núm. 4748).

RESOLUCIÓ TRE/309/2006, de 21 de desembre 

(DOGC núm. 4821), art. 28

DECRET 405/2006, de 24 d'octubre 

(DOGC núm. 4748).

DECRET 405/2006, de 24 d'octubre 

(DOGC núm. 4748).

Per a més informació….

https://portal.personal.upc.edu>Informació 

general>Dedicació, avaluació i carrera 

acadèmica>Avaluació del PDI>Avaluació de la 

docència>Tram bàsic de la docència. 

https://portal.personal.upc.edu>Informació 

general>Dedicació, avaluació i carrera 

acadèmica>Avaluació del PDI>Avaluació de la 

docència>Complement addicional docent. 

https://portal.personal.upc.edu>Informació 

general>Dedicació, avaluació i carrera 

acadèmica>Avaluació del PDI>Avaluació de la 

recerca>Tram bàsic recerca PDI L. 

https://portal.personal.upc.edu>Informació 

general>Dedicació, avaluació i carrera 

acadèmica>Avaluació del PDI>Avaluació de la 

recerca>Complement addicional recerca PDI L. 

https://portal.personal.upc.edu>Informació 

general>Dedicació, avaluació i carrera 

acadèmica>Avaluació del PDI>Avaluació de la 

gestió>Complement addicional de gestió. 

1 AQU Catalunya ha de certificar l'avaluació realitzada per la Universitat

2 D'acord amb el Conveni entre AQU Catalunya i la UPC pel qual es concreta la metodologia d'avaluació de l'activitat investigadora del personal investigador doctor permanent de la UPC (08/06/2009)

3 Només en la primera avaluació les fraccions iguals o superios a 8 mesos es comptabilitzen com a any sencer

4 Un cop assolits els 6 trams es pot renunciar al primer a favor d'un nou tram

UPC1

DOCÈNCIA 

(avaluació de l'activitat docent)

RECERCA 

(avaluació de l'activitat de recerca)

El tram docent està format per un període de 5 anys3 El tram de recerca està format per un període de 6 anys

AQU CatalunyaUPC1UPC
S'assoleix automàticament amb l'avaluació favorable 

del complement addicional de recerca

El règim de dedicació ha de ser a temps complet

El règim de dedicació ha de ser a temps complet. No obstant en règim de dedicació a temps parcial 

també pot sotmetre a avaluació la seva activitat, tot i que els efectes econòmics es generen a partir  

del moment en què es passa a prestar serveis en règim de dedicació a temps complet.

Via correu electrònic enviat pel Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat (GPAQ) Via correu electrònic enviat pel Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat (GPAQ)

Convocatòria anual: Novembre/Desembre


