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RÈGIM DE DEDICACIÓ DEL PROFESSORAT DE LA 
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA 

 

Preàmbul 

El Règim de dedicació del professorat de la UPC va ser aprovat per acord núm. 115/2008, del 
Consell de Govern de 24 de juliol, i modificat per acord núm. 86/2012, del Consell de Govern 
de 12 de juny de 20121. L’aplicació d’aquest procés d’avaluació en la darrera convocatòria 
2012, ha posat de manifest la necessitat d’introduir actualitzacions en els criteris, per tal 
d’adequar-los a la propera convocatòria d’avaluació. 

És per això que el Consell de Govern 

ACORDA 

Aprovar els criteris i directrius d’avaluació de la convocatòria 2013 en els termes següents: 

A. Valoració de l’activitat docent 

• Pel professorat amb una vinculació > 5 anys, l’apartat de docència es valorarà 
d’acord amb els següents indicadors: 

Indicador 1: Tenir un tram docent (bàsic i/o addicional) viu o haver assolit el nombre màxim de 
6 trams. 

Indicador 2: Tenir un rati docent2 respecte la mitjana dels darrers 5 cursos acadèmics (del 
2008/2009 fins 2012/2013) = o > 0,70. 

Indicador 3: Tenir una mitjana ponderada d’enquestes dels darrers 5 cursos acadèmics (del 
2008/2009 fins 2012/2013) = o > 3,80. 

El professorat que acrediti haver superat els tres indicadors tindrà una valoració global A (molt 
favorable); si supera dos dels tres indicadors tindrà una valoració B (favorable); si tan sols 
acredita haver superat un dels indicadors tindrà una valoració global C (correcte), i, finalment, si 
no supera cap dels indicadors de l’apartat de docència, tindrà una valoració global D 
(insuficient).  

 

 

 

 

1 D’acord amb l’article 20 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP), aquest sistema respon a l’avaluació de 
l’acompliment del professorat de la UPC. És per aquest motiu que l’activitat avaluable és únicament i exclusiva la duta a 
terme a la UPC, sense que això impliqui un detriment dels drets del professorat. 
 
2 A l’annex 1 podeu consultar les activitats docents que s’han tingut en compte en el càlcul del rati docent de l’apartat 
de docència. 
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• Pel professorat amb una vinculació < 5 anys, l’apartat de docència es valorarà 
d’acord amb el següent quadre: 

DOCÈNCIA ENQUESTES VALORACIÓ 

Rati docent = o > 
0,70 

Mitjana 
ponderada 
enquestes 

entre 2,50 i 
3,80 

Mitjana 
ponderada 
enquestes 

> 3,80 

Valoració Global 

Sí No No C 
Si Sí No B 
Sí No Sí A 

No Sí No C 
No No Sí B 
No No No D 

 
Es tindrà en compte, sempre que sigui possible, les dades corresponents al resultat provisional 
de la convocatòria en curs del procés d’avaluació dels mèrits docents, si és el cas. 

B. Valoració de l’activitat de recerca 

Professorat consolidat_nivell 1  
(catedràtics/ques d’universitat i catedràtics/ques contractats/des) 

Indicador 1  

Tenir un tram de recerca viu  (bàsic i/o addicional) en les darreres sis convocatòries resoltes. 

Indicador 2 

Haver participat de forma fefaent en un projecte de recerca en règim competitiu els darrers dos 
anys (vigent en qualsevol moment del període comprès entre l’01/01/2011 i el 31/12/2012), o 
que hagi estat concedit l’any anterior al de la convocatòria d’avaluació (2012), però iniciat 
durant l’any de l’avaluació (2013). 

La participació fefaent referida s’acreditarà mitjançant l’assoliment d’almenys 25 PAR T1 en les 
dues darreres convocatòries resoltes (2011 i 2012). Aquest volum és resultat d’aplicar el 25% 
sobre la mitjana de PAR T1 del professorat consolidat, corresponent a les dues últimes 
convocatòries resoltes (2011 i/o 2012). 

Es tindrà en compte la següent tipologia de projectes: 

• Projectes gestionats pel CTT de la UPC 
• Projectes gestionats pel CTT del CEIB 
• Accions integrades del MICINN 
• Projectes de les entitats vinculades de recerca de la UPC(EVR) 
• Projectes del CIT 
• Projectes de l’àmbit del desenvolupament i cooperació (UNICEF, UNESCO, 

EUROPEAID, AECID, ACCD, FCC, ajuntaments), sempre i quan compleixin els 
requisits de la resta de projectes i que el seu finançament sigui extern. 

En casos excepcionals degudament valorats pel Vicerector de Personal Acadèmic, també es 
podrà tenir en compte altres projectes de recerca sempre amb justificació documental i amb la 
perceptiva autorització el Vicerectorat de Recerca, quan compleixin el requisit que el seu 
finançament sigui extern. 
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Els projectes competitius, o els no competitius que tinguin com a resultat una patent, es tindran 
en consideració amb independència del volum d’ingressos. 

Queda exclosa la participació en projectes de recerca desenvolupats fora de la UPC, així com 
els serveis. 

Indicador 3 

Haver dirigit o codirigit una tesi doctoral, sempre que es correspongui amb tesis elaborades i 
llegides a la UPC. La tesi dirigida ha d’haver estat llegida en els darrers 5 cursos acadèmics 
(entre el 2008/2009 i el 2012/2013). S’exclou expressament la direcció de Projectes Final 
d’Estudis, siguin dels estudis de primer o segon cicle, de grau o de Màster 

Professorat intermig_nivell 2  
(titulars d’universitat, agregats/des i catedràtics/ques d’escola universitària) 

Indicador 1  

Tenir un tram de recerca viu  (bàsic i/o addicional) en les darreres sis convocatòries resoltes. 

Indicador 2 

Haver participat de forma fefaent en un projecte de recerca en règim competitiu o no competitiu 
els darrers dos anys (vigent en qualsevol moment del període comprés entre l’01/01/2011 i el 
31/12/2012), o que hagi estat concedit l’any anterior al de la convocatòria d’avaluació (2012), 
però iniciat durant l’any de l’avaluació (2013). 

La participació fefaent referida s’acreditarà mitjançant l’assoliment d’almenys 11 PAR T1 en les 
dues darreres convocatòries resoltes (2011 i 2012). Aquest volum és resultat d’aplicar el 25% 
sobre la mitjana de PAR T1 del professorat intermig, corresponent a les dues últimes 
convocatòries resoltes (2011 i/o 2012). 

Es tindrà en compte la següent tipologia de projectes: 

• Projectes gestionats pel CTT de la UPC 
• Projectes gestionats pel CTT del CEIB 
• Accions integrades del MICINN 
• Projectes de les entitats vinculades de recerca de la UPC (EVR) 
• Projectes del CIT 
• Projectes de l’àmbit del desenvolupament i cooperació (UNICEF, UNESCO, 

EUROPEAID, AECID, ACCD, FCC, ajuntaments), sempre i quan compleixin els 
requisits de la resta de projectes i que el seu finançament sigui extern. 

En casos excepcionals degudament valorats pel Vicerector de Personal Acadèmic, també es 
podrà tenir en compte altres projectes de recerca sempre amb justificació documental i amb la 
perceptiva autorització el Vicerectorat de Recerca, quan compleixin el requisit que el seu 
finançament sigui extern. 

Els projectes competitius, o els no competitius que tinguin com a resultat una patent en 
explotació, es tindran en consideració amb independència del volum d’ingressos. 

Es permet la suma de diferents projectes de recerca no competitius, la suma dels quals arribi al 
llindar mínim d’ingressos establert de 18.000 €, sempre i quan la seva vigència estigui 
compresa dins les dates establertes en la convocatòria. 

Respecte els projectes gestionats pel CTT amb ampliacions, es tindrà en compte els imports de 
les ampliacions que afectin als anys objecte d'avaluació. 
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Queda exclosa la participació en projectes de recerca desenvolupats fora de la UPC, així com 
els serveis. 

Indicador 3 

Haver participat en la formació de doctors i doctores. Per a superar aquest indicador s’ha 
d’haver assolit alguna de les següents condicions: 

• Haver dirigit treballs de doctorat (tutories de treballs de recerca o direcció de proposta o 
projecte de tesi) en els darrers 2 cursos acadèmics (2011/2012 i 2012/2013). 

• Haver dirigit tesis de màster oficial a la UPC en els darrers 2 cursos acadèmics 
(2011/2012 i 2012/2013). 

• Haver dirigit/codirigit (i llegit) una tesi doctoral els darrers 5 cursos acadèmics (entre el 
2008/2009 i el 2012/2013). 

• Dirigir/codirigir una tesi doctoral en el moment de l’avaluació, sempre que el projecte de 
tesi estigui aprovat en els darrers 5 cursos acadèmics (entre el 2008/2009 i el 
2012/2013). 

 
Professorat inicial_nivell 3  
(titulars d’escola universitària, lectors/es i col·laboradors/es) 

Indicador 1  

Haver publicat un article a una revista indexada a l’Science Citation Index (SCI) o JCR SCI o 
revista o congres notable i que tinguin avaluació amb PAR T1 en alguna de les darreres 2 
convocatòries resoltes (2011 i 2012).  

Aquest indicador també es considerarà assolit si s’acredita un sexenni viu o una patent 
internacional en explotació. 

Indicador 2 

Haver participat de forma fefaent en un projecte de recerca en règim competitiu o no competitiu 
els darrers dos anys (vigent en qualsevol moment del període comprés entre l’01/01/2011 i el 
31/12/2012), o que hagi estat concedit l’any anterior al de la convocatòria d’avaluació (2012), 
però iniciat durant l’any de l’avaluació (2013). 

La participació fefaent referida s’acreditarà mitjançant l’assoliment d’almenys 4 PAR T1 en les 
dues darreres convocatòries resoltes (2011 i 2012). Aquest volum és resultat d’aplicar el 25% 
sobre la mitjana de PAR T1 del professorat inicial, corresponent a les dues últimes 
convocatòries resoltes (2011 i/o 2012). 

Es tindrà en compte la següent tipologia de projectes: 

• Projectes gestionats pel CTT de la UPC 
• Projectes gestionats pel CTT del CEIB 
• Accions integrades del MICINN 
• Projectes de les entitats vinculades de recerca de la UPC (EVR) 
• Projectes del CIT 
• Projectes de l’àmbit del desenvolupament i cooperació (UNICEF, UNESCO, 

EUROPEAID, AECID, ACCD, FCC, ajuntaments), sempre i quan compleixin els 
requisits de la resta de projectes i que el seu finançament sigui extern. 

En casos excepcionals degudament valorats pel Vicerector de Personal Acadèmic, també es 
podrà tenir en compte altres projectes de recerca sempre amb justificació documental i amb la 
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perceptiva autorització el Vicerectorat de Recerca, quan compleixin el requisit que el seu 
finançament sigui extern. 

Els projectes competitius, o els no competitius que tinguin com a resultat una patent en 
explotació, es tindran en consideració amb independència del volum d’ingressos. 

Es permet la suma de diferents projectes de recerca no competitius, la suma dels quals arribi al 
llindar mínim d’ingressos establert de 18.000 €, sempre i quan la seva vigència estigui 
compresa dins les dates establertes en la convocatòria. 

Respecte els projectes gestionats pel CTT amb ampliacions, es tindrà en compte els imports de 
les ampliacions que afectin als anys objecte d'avaluació. 

Queda exclosa la participació en projectes de recerca desenvolupats fora de la UPC, així com 
els serveis. 

Indicador 3 

Acreditar un progrés acadèmic d’acord amb els següents criteris: 

• Persones amb grau de doctor: si s’ha obtingut fa més de 5 anys (abans curs  
2008/2009) s’aplicaran els criteris de professorat de nivell 2, sempre que tinguem 
coneixement de la data de la lectura de la tesi. Si s’ha obtingut en els darrers 5 anys (a 
partir curs 2008/2009) es considerarà assolit l’indicador sempre que s’acrediti el 
reconeixement de PAR T1 almenys des de l’any següent al de l’obtenció del títol. Si el 
grau de doctor s’ha obtingut al llarg de l’any de la convocatòria d’avaluació (2013), 
l’indicador es donarà per assolit. 

• Persones amb el títol de màster oficial o de cicle llarg: estar matriculades en el moment 
de l'avaluació en estudis de doctorat. Aquesta possibilitat es contemplarà fins el curs 
2015-2016, durant el qual ha d’assolir el grau de doctor. Si el títol de màster  o cicle 
llarg s’ha obtingut al llarg de l’any de la convocatòria d’avaluació (2013), l’indicador es 
donarà per assolit. 

• PDI amb títol de cicle curt: estar matriculat en el moment de l'avaluació  d’estudis de 
màster oficial fins, com a molt, el curs 2012-2013, durant el qual ha d’assolir el grau de 
màster. A partir de llavors, estar matriculat en estudis de doctorat fins, com a molt, el 
curs 2016-2017, durant el qual ha d’assolir el grau de doctor. 

Criteris de recerca comuns 

Les persones que disposen de 5 sexennis, sempre que acreditin el reconeixement de PAR T1 
en les dues últimes convocatòries resoltes (2011 i 2012), o una distinció ICREA Acadèmia 
vigent en el moment de l’avaluació, obtindran un resultat global d’A en l’apartat de recerca. 

El professorat que acrediti haver superat els tres indicadors tindrà una valoració global A (molt 
favorable); si supera dos dels tres indicadors tindrà una valoració B (favorable); si tan sols 
acredita haver superat un dels indicadors tindrà una valoració global C (correcte), i, finalment, si 
no supera cap dels indicadors de l’apartat de docència, tindrà una valoració global D 
(insuficient).  

Es tindrà en compte, sempre que sigui possible, les dades corresponents al resultat provisional 
de la convocatòria en curs del procés d’avaluació dels mèrits de recerca, si és el cas. 

Si el professorat de nivell 1 o 2 ha canviat de categoria des del mes de setembre de l’any 
anterior al de la convocatòria i aquest fet implica un canvi de nivell (PDI nivell 2 o 3) serà 
avaluat d'acord amb els indicadors de recerca de la seva categoria d'origen. 

 

6 
 



 

 

C. Valoració de l’activitat de gestió 

Es pot disposar d’una valoració immediatament superior en recerca, si s’assoleix alguna de les 
condicions següents: 

• Exercir en el moment de l’avaluació, o durant els darrers dos anys (curs 2011/2012 i 
2012/2013), un càrrec de gestió que comporti una assignació de punts igual o superior a 
53, d’acord amb el document Modificacions del Manual d’Avaluació dels mèrits de gestió 
(acord número 31/2013, del Consell de Govern de 15 de març de 2013). 

• Exercir en el moment de l’avaluació o durant els darrers dos anys (curs 2011/2012 i 
2012/2013) el càrrec de coordinador/a de Màster Erasmus Mundus o Màster Atlantis. 

• Gaudir en el moment de l’avaluació o durant els darrers dos anys (curs 2011/2012 i 
2012/2013), d’una descàrrega acadèmica oficial igual o superior al 33% de la CLP 
corresponent a la seva categoria per dedicació sindical o per l’exercici d’un únic càrrec, 
sempre que aquesta possibilitat sigui avalada per l’òrgan col·legiat corresponent de la 
unitat acadèmica. A aquests efectes, no es tindran en compte les descàrregues docents 
produïdes en el marc de les entitats vinculades de recerca de la UPC. 

• Haver assolit un tram de gestió en una de les dues darreres convocatòries resoltes (2011 i 
2012). 

D. Motius d’exclusió 

• Les persones que estiguin exercint en el moment de l’avaluació càrrecs de gestió 
corresponents a membres del Consell de Direcció i directors/ores  o degans/nes d'unitats 
acadèmiques. Aquesta excepcionalitat s'aplicarà, si ho sol·licita la persona interessada, 
fins a dos anys després de cessar en el càrrec corresponent. 

• El Rector podrà eximir del procés d'avaluació ad personam i de forma temporal per motius 
excepcionals. El Vicerector de personal acadèmic informarà d’aquests casos a la 
Comissió de Personal i Acció Social del Consell de Govern de la UPC. 

• Per descàrrega acadèmica igual o superior al 66% de la CLP corresponent a la seva 
categoria per dedicació sindical o per l’exercici d’un únic càrrec, sempre que aquesta 
possibilitat sigui avalada per l’òrgan col·legiat corresponent de la unitat acadèmica. 

• El professorat de les entitats vinculades de recerca de la UPC que tingui per aquest 
motiu una descàrrega docent del 100%, podrà quedar exclòs d’aquest marc 
d’avaluació, si així ho sol·licita. 

• Quan la vinculació inicial a la UPC és de l’any anterior (2012) al de l’inici de la convocatòria 
d’avaluació (2013) i no es disposa de valors de docència ni de recerca significatius. 

E. Procediment i calendari 

L’avaluació prevista en el règim de dedicació tindrà caràcter anual. El Gabinet de Planificació, 
Avaluació i Qualitat (GPAQ), com a unitat responsable de la gestió del procés, haurà de publicar 
cada any el calendari de les diferents fases del procés.   

L’avaluació de l’activitat del professorat es durà a terme d’acord amb la convocatòria 
corresponent i el calendari que el GPAQ farà públic a la seva web i a l’aplicació de gestió del 
procés. Excepte que es determini expressament el contrari, l’activitat a avaluar es referirà a la 
realitzada fins el curs immediatament anterior al que es produeixi la convocatòria d’avaluació. 

3 Membres Consell Direcció, Delegats/des del Rector al Campus, Coordinador/a de les  PAU, President/a CSAPDIU, 
Directors/es o Degans/nes,  Sotsdirectors/ores o Vicedegans/anes i Secretaris/es Acadèmics de Centres docents, i 
Directors/es de Departament i d’Institut. 

7 
 

                                                 



 
 
 
 
La UPC ha desenvolupat una aplicació de gestió del procés d’avaluació, que incorpora la 
informació necessària i permet la interactuació amb les persones interessades i des de la qual 
s’informa dels diferents estats de tramitació de l’avaluació. Aquesta inversió en eines 
informàtiques respon a una voluntat de transparència i de facilitació de la tasca que ha de dur a 
terme el professorat, i s’ha desenvolupat a l’empara d’allò establert a l’article 45 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú. És per això que, d’acord amb l’article 27 de la Llei 11/2007, 
de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, s’estableix aquesta 
aplicació com a única eina de notificació del procés d’avaluació i del seu resultat, sens perjudici 
de l’exercici dels drets de les persones interessades. 

F. Mecanismes de seguiment 

Cada any, un cop efectuada l’avaluació prevista en aquesta regulació, s’haurà de presentar al 
Consell de Govern un informe resum del resultat de l’avaluació. Aquest informe també es donarà a 
conèixer als agents socials.  

G. Vigència  

Aquest acord serà revisat anualment pel Consell de Govern per tal d’actualitzar i vetllar per 
l’aplicació dels indicadors d’avaluació. 
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ANNEX 1 

ACTIVITATS DOCENTS QUE ES TENEN EN COMPTE PEL CÀLCUL DEL 
RATI DOCENT. 

 

ACTIVITATS 
A1 - Docència impartida en assignatures troncals, obligatòries i 
optatives de 1r i 2n cicle 
A2a - Docència impartida en assignatures de màsters oficials 
A2b - Docència impartida en assignatures de programes de doctorat 
A3 - Direcció de tesines, treballs dirigits, projectes o treballs fi de 
carrera o de màster 
A4 - Tutoria de treballs de recerca de programes de doctorat 
B1 - Docència impartida en assignatures de lliure elecció 
B2 - Docència impartida en cursos d'introducció (Quadrimestre 0) 
C2 - Assistència a Tribunals Únics de PFC 
C1 - Assistència a tribunals de PFC, TFC o PFM 
Direcció de tesi doctorals 

Als efectes de calcular el rati docent es tenen en compte els mateixos motius de descàrrega 
docent que en l’avaluació dels complements docents. 
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