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Convocatòria 2022 del procés d’avaluació de l’activitat docent del professorat de la 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) als efectes del reconeixement dels complements 
docents 

Antecedents i fonaments de dret 
Atès l’article 2.3.c del RD 1086/1989, de 28 d’agost, sobre retribucions del professorat 
universitari, desenvolupat per l’Ordre 3 de novembre de 1989 i modificat pel RD 1949/1995 d’1 
de desembre, pel  RD 74/2000, de 21 de gener i pel RD 1325/2002 de 13 de desembre, d’aplicació 
al professorat docent i investigador funcionari. 

Atès el que disposa l’article 29 del I Conveni col·lectiu per al personal docent i investigador de les 
universitats públiques catalanes, d’aplicació al professorat docent i investigador contractat. 

Atès el que disposa el Decret 405/2006 de 24 d’octubre pel qual s’estableixen les retribucions 
addicionals del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques 
de Catalunya. 

D’acord amb les consideracions anteriors, el Consell de Govern reunit en data 28 d’octubre de 
2022, 

ACORDA 

Primer. Aprovar la convocatòria 2022 del procés d’avaluació de l’activitat docent del 
professorat de la UPC als  efectes del reconeixement del complement bàsic docent. 

Segon. Aprovar la convocatòria 2022 del procés d’avaluació de l’activitat docent del 
professorat de la UPC als efectes del reconeixement del complement addicional docent. 

El procés d’avaluació del complement addicional docent es desenvolupa a l’empara de la 
publicació de la corresponent convocatòria per part de l'Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya (AQU). Per tant, aquesta resolució supedita l’aprovació de la 
convocatòria 2022 del procés d’avaluació de l’activitat docent del professorat de la UPC als 
efectes del reconeixement del complement addicional docent, a la publicació per part d’AQU 
Catalunya de la convocatòria i a les normes i procediments que s’hi estableixin.  

En cas de no publicar-se la convocatòria, la present resolució quedarà sense efectes respecte 
el complement addicional docent. 

Tercer. Els processos d’avaluació previstos en la present convocatòria es regiran pels criteris i 
procediments establerts en el Manual d’avaluació docent aprovat pel Consell de Govern de la 
Universitat Politècnica de Catalunya vigent en el moment de l’avaluació.    

Quart. Fer difusió d’aquesta convocatòria 2022  a tot el professorat que per escala/categoria 
professional en pot demanar l’avaluació.  

Cinqué. Publicar aquesta resolució a la pàgina web de la UPC (https://portal.personal.upc.edu) 
i a l’aplicació que gestiona aquest procés d’avaluació (http://www.upc.edu/meritsdocents) 

https://portal.personal.upc.edu/
http://www.upc.edu/meritsdocents
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Sisé.  Aprovar el calendari d’actuacions de la convocatòria 2022: 

Acció Data 

Termini per presentar les  sol·licituds  Del 23 de novembre fins al 21 de 
desembre de 2022 

Procés de validació dels períodes sol·licitats Fins al 6 de febrer de 2023 

Comunicació desestimacions 
provisionals/definitives Fins al 6 de febrer de 2023 

Lliurament dels informes de les UUAA Del 23 de febrer al 10 de març de 
2023 

Completar la informació que figura a 
l'aplicació, si s'escau, i elaboració de 
l’autoinforme. 

Del 23 de febrer al 31 de març de 
2023 

Actuació de la Comissió Avaluadora/Garanties Del 17 al 28 d’abril de 2023 

Comunicació inici tràmit audiència 5 de maig de 2023 

Tràmit d'audiència on-line Del 8 al 19 de maig de 2023 

Actuació de la Comissió Avaluadora/Garanties 
(gestió tràmit d'audiència) 

Del 26 de maig al 7 de juny de 
2023 

Comunicació resultat definitiu del procés 12 de juny de 2023 

Termini per retirar sol·licituds desfavorables Del 13 al 16 de juny de 2023 

Tramesa resolucions amb resultat avaluació Data supeditada al lliurament 
de la resolució d'AQU Presentació recurs contra resultat avaluació 




