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1. Objectius  
  
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 
centres docents. 
   
2 Llistat i nombre de càrrecs  
  
Els càrrecs acadèmics als centres són: director o directora, degà o degana, 
subdirectors o subdirectores, vicedegans o vicedeganes i secretari o secretària 
(article 79 dels Estatut)  
  
De tots aquests càrrecs, cal concretar el nombre de subdirectors o subdirectores, 
vicedegans o vicedeganes en cada centre.  
  
Es proposa un nou model amb un llindar mínim de 5 i màxim de 10 subdirectors 
o subdirectores, vicedegans o vicedeganes per centre. Per determinar el nombre 
definitiu de càrrecs s’aplicaran els següents criteris:  
  

• Nombre d’estudiants equivalents a temps complet (0 o 1 subdirector). 
(IEETC= 0 o 1 subdirector/a, vicedegà/na).  

  
– 1 subdirector/a, vicedegà/na, si l’indicador és superior a 900  
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Definició: consisteix a considerar el nombre de crèdits matriculats pel 
conjunt d’estudiants d’una titulació dividit per la mitjana de crèdits que 
un estudiant ha de cursar cada any per finalitzar els seus estudis. En 
cap cas es consideren el crèdits convalidats, reconeguts, adaptats i/o 
equiparats. 
Font: Llibre de Dades.  
Període: darrer curs acadèmic. 
 

• Nombre d’estudiants matriculats a graus i màsters universitaris (0 o 1 
subdirector). 
(IEM= 0 o 1 subdirector/a, vicedegà/na). 

 
– 1 subdirector o subdirectora, vicedegà o vicedegana si l’indicador 

és superior a 2.000.  
 

Definició: Còmput del nombre total d’estudiants que han formalitzat la 
matrícula a la titulació corresponent. 
 Font: Llibre de Dades.  
Període: darrer curs acadèmic. 

 
 

• Nombre de titulacions (0, 1 o 2 subdirector/a, vicedegà/na).  
(IET= 0, 1 o 2 subdirector/a, vicedegà/na).    

– 1 subdirector o subdirectora, vicedegà o vicedegana si l’indicador 
és superior a 3,5. 

– 2 subdirectors o subdirectores, vicedegans o vicedeganes si 
l’indicador és superior a 12.  

 
 

Definició: Relació dels estudis de graus i màsters universitaris vigents 
ofertats per la UPC.  
Les titulacions s'han comptabilitzat atenent la següent ponderació: 
                         1:  per les titulacions de Grau 
                         0,5: per titulacions de màsters de 120 crèdits 
                         0,375: per les titulacions de màsters de 90 crèdits 
                         0,25: per les titulacions de màsters de 60 crèdits. 
Només s'han tingut en compte aquelles titulacions on la UPC és 
Universitat coordinadora. En cas de titulacions impartides entre més 
d’un centre, s’assignarà al centre coordinador. 
Font: darrer acord del Consell de Govern que aprova l’oferta de places 
dels estudis de grau i màster.  
Període: darrer curs acadèmic. 

 
 

• Volum d’intercanvi d’estudiants i de convenis de cooperació educativa (0, 
1 o 2 càrrecs). 
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(IEC= 0, 1 o 2 subdirector/a, vicedegà/na).  
– 1 subdirector o subdirectora, vicedegà o vicedegana si l’indicador 

és superior a 500.  
– 2 subdirectors o subdirectores, vicedegans o vicedeganes si 

l’indicador és superior a 1.000.  
 
Definició: mitjana del sumatori del nombre d’estudiants que han 
participat en programes d’intercanvi (des de o cap a la UPC) i del 
nombre de convenis de cooperació educativa signats 
Font: Llibre de Dades 
Període: darrers 3 cursos acadèmics 
 
El nombre definitiu de subdirectors o subdirectores, vicedegans o 
vicedeganes, s’obtindrà  de la següent equació : 
 
Nombre subdirectors/vicedegans =  4 + IEETC + IEM + IET + IIEC  
 

 
  
3. Reconeixement (Punts DiC i complements econòmics)  
  
Es mantenen dos grups de centres, que s’empraran tant per determinar el 
nombre total de punts DiC que corresponen a cada centre com per establir 
l’import del complement econòmic del director/degà.  
  
Els grups que es proposen són els següents:  
  

• Grup B, dels centres amb 7 o més subdirectors o subdirectores, 
vicedegans o vicedeganes 

• Grup A, dels centres amb 5 o 6 subdirectors o subdirectores, vicedegans 
o vicedeganes 

 
Els punts DiC es repartirien de la manera següent:  
  

• Per al  director, 100 punts (grup B) i 85 punts (grup A). 
• Per la resta de càrrecs: una bossa, que reparteix el director/degà. El volum 

de la bossa s’obté de donar, en mitjana, 45 punts DiC a cada subdirector 
o subdirectora, vicedegà o vicedegana i 50 punts pel secretari .  

  
  
4. Centre de Formació Interdisciplinària Superior, CFIS  
  
Es dimensiona el CFIS a una estructura de càrrecs acadèmics de 1 director i 3 
subdirectors, equiparat pel que fa a punts de reconeixement a un grup A de 
centre. En aquest cas, el finançament dels complements econòmics que 
corresponen corre a càrrec del pressupost propi del CFIS.  
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5. Validesa i revisió  
  
L’actualització del nombre de càrrecs i complements econòmics es farà efectiva 
amb cada canvi dels equips directius i la seva aplicació entrarà en vigor a 
l’endemà de la pressa de possessió, sempre i quan hi hagi disponibilitat 
pressupostària per donar cobertura a la bossa de complements econòmics.  
 
  
 
6. Disposició derogatòria  
 
La present normativa deroga els apartats que desenvolupen l’estructura i 
reconeixements dels càrrecs acadèmics dels centres docents 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 centres docents que defineix el 
sistema de punts de l’activitat acadèmica del PDI de l’acord núm 126/2017 del 
Consell de Govern.  
 
7. Disposició transitòria 
  
 
Els directors i degans que en l’aplicació d’aquesta normativa incrementin el 
nombre de càrrecs dels centres hauran de presentar un pla d’actuació indicant 
les funcions assignades als nous càrrecs i la relació d’aquestes funcions amb el 
pla d’actuació de l’equip de govern de la UPC. 
 
Per evitar que els actuals directors i degans vegin modificades les condicions 
amb què van accedir als càrrecs:  
  

• En cas que la proposta impliqui una reducció en el nombre de càrrecs, es 
manté la xifra actual fins la finalització del seu mandat.  

 
L’increment de nous càrrecs i complements econòmics entraran en vigor un 
cop analitzats pel Consell de Direcció els plans d’actuació presentats pels 
directors/es i degans/es, subjecte a la disponibilitat pressupostària per donar 
cobertura als complements econòmics per a càrrecs acadèmics.  
La contractació de professors als departaments per cobrir les descàrregues 
serà inclosa a partir del procés de contractació de professorat per al curs 
2019-20. 

 
 
8. Disposició final  
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La present normativa entrarà en vigor l’endemà de la seva aprovació el Consell 
de Govern.   
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