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Convocatòria del Programa de carrera horitzontal del professorat associat de 
la UPC 2021/2022 
 
En aplicació de l’acord 243/2015 del Consell de Govern de 17 de desembre de 2015, pel qual 
s’aprova el programa de carrera horitzontal del professorat associat de la UPC. 
 
I en ús de les atribucions que tinc conferides d’acord amb els Estatuts d’aquesta Universitat, 
 
RESOLC,  
 
Primer i únic- Convocar el Programa de carrera horitzontal del professorat associat de la UPC 
2021/2022 d’acord amb les bases específiques que figuren a l’annex I de la present resolució. 
 
Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, així com els actes de tràmit que 
decideixin directa o indirectament el fons de l’assumpte o determinin la impossibilitat de 
continuar el procediment, la persona interessada pot presentar demanda davant el Jutjat 
Social corresponent en el termini  de dos mesos a comptar des de la publicació o notificació, 
d’acord amb el que disposa l’article 69.2 de la Llei 36/2011, de 10 d’octubre , reguladora de la 
jurisdicció social.  
 
 
El vicerector de Política de Personal Docent i Investigador  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miquel Soriano Ibáñez 
Per delegació de competència del rector  
Resolució 122/2020, de 28 de gener, de delegació de competències  
(DOGC Núm. 8082 – 11.03.2020) 
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ANNEX I 
 
BASES ESPECÍFIQUES de la Convocatòria del Programa de carrera horitzontal 
del professorat associat de la UPC 2021/2022. 
 
1. Requisits mínims per poder accedir al tipus retributiu 2 

1.1. Acreditar una antiguitat mínima de 5 anys a la UPC en el nivell de professorat associat 
a temps parcial bàsic1 a data 18 de setembre de 2022, independentment de si la 
vinculació ha estat contínua o no. Per tant, en el còmput de l’antiguitat no es tindran 
en compte vinculacions en cap altra tipus de categoria de PDI que no sigui la d’associat 
a temps parcial bàsic. 

1.2. Disposar d’una nota no inferior a 3,50, en mitjana de la pregunta clau que s’utilitza, 
d’acord amb el model d’enquestes docents de cada convocatòria, com a indicador en 
processos d’avaluació i recull la valoració global sobre l’actuació del professorat de les 
5 darreres avaluacions realitzades a cada professora o professor, de les enquestes de 
l’estudiantat2, amb independència de les categories que hagin exercit durant aquestes 
5 darreres avaluacions.  

1.3. Haver complert un mínim del 80% de la CLE3, en mitjana de tota la seva vinculació 
prèvia com a professorat associat a temps parcial1. 
  

2. Requisits mínims per poder accedir al tipus retributiu 3 
2.1. Acreditar una antiguitat mínima de 5 anys a la  UPC en el nivell de professorat associat 

a temps parcial1 de tipus 2 a data 18 de setembre de 2022, independentment de si la 
vinculació ha estat contínua o no. Per tant, en el còmput de l’antiguitat no es tindran 
en compte vinculacions en cap altra tipus de categoria de PDI que no sigui la d’associat 
a temps parcial de tipus 2. 

2.2. En cas de no ser doctor o doctora, caldrà acreditar una antiguitat mínima de 15 anys 
com a professorat associat a temps parcial1 a la UPC a data 18 de setembre de 2022, 
independentment de si les vinculacions han estat contínues o no. 

2.3. Disposar d’una nota no inferior a 3,50, en mitjana de la pregunta clau que s’utilitza, 
d’acord amb el model d’enquestes docents de cada convocatòria, com a indicador en 
processos d’avaluació i recull la valoració global sobre l’actuació del professorat de les 
5 darreres avaluacions realitzades a cada professora o professor, de les enquestes de 
l’estudiantat2, amb independència de les categories que hagin exercit durant aquestes 
5 darreres avaluacions. 
 
 
 
 

                                                           
1 Inclou tant les vinculacions com a associat laboral com les d’associat administratiu a temps parcial. 
2 Per obtenir la mitjana de les valoracions de les enquestes d’un període determinat es fa la suma agregada de totes les 
valoracions i respostes obtingudes de les enquestes individuals durant el període sotmès a avaluació, en aquest cas les cinc 
darreres avaluacions, i es calcula la mitjana aritmètica. El resultat obtingut s’arrodoneix a dos decimals. En un any acadèmic hi 
poden haver fins a un total de dues avaluacions (una per quadrimestre). 
3 La CLE (capacitat lectiva efectiva) és el decrement de la CLP (capacitat lectiva potencial) que resulta de tenir en compte reduccions 
de docència oficialment establertes, com per exemple: permís per naixement i cura d’un menor, permisos acadèmics, baixes per 
incapacitat temporal, etc. El percentatge d'acompliment de la CLE es calcula dividint els PADs realitzats pels PADs que teòricament 
s'havien de realitzar, un cop descomptats els PADs com a conseqüència de reduccions docents. 
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2.4. Haver complert un mínim del 85% de la CLE3, en mitjana de tota la seva  vinculació 

prèvia com a professorat associat a temps parcial1. 
 

3. Procediment de tramitació de les sol·licituds 
3.1. Elaboració de la sol·licitud a través de l’aplicació que gestionarà aquest procés  

d’avaluació (https://gpaq.upc.edu/Associats/).  En posterioritat caldrà tramitar la 
sol·licitud a través de la seu electrònica de la UPC 
(https://seuelectronica.upc.edu/ca/tramits/Programa_de_promocio_del_professorat
_associat) en el termini comprés entre el 19 de setembre i el 3 d’octubre de 2022, 
ambdós inclosos.   
A tals efectes haureu de seguir les següents indicacions: 
 

1. Descarregueu en el vostre ordinador el PDF de la sol·licitud que podreu 
obtenir a través de l’aplicació que gestiona aquest procés d’avaluació.  
 
Nota: manteniu el nom suggerit del document que segueix el format 
“Cognom1_Cognom2_Nom_ProfessoratAssociat_2022.pdf". 
 

2. Connecteu-vos a la seu electrònica de la UPC per la seva presentació, 
https://seuelectronica.upc.edu/ca/tramits/Programa_de_promocio_del_p
rofessorat_associat . A l’apartat “Inicia el tràmit” cal prémer el botó 
“Tramita”. Els camps de les "dades personals", "exposo" i "sol·licito" estan 
automàticament emplenats. 
 

3. A l'apartat de la "documentació adjunta" cal adjuntar el PDF de la 
sol·licitud que us heu descarregat en el pas 1. 

 
4. En l’apartat AVÍS LEGAL cal assenyalar “he llegit i accepto les condicions”. 

 
5. Finalment, prémer el boto de “signa i registre”. 

 
Les sol·licituds generades a través de l’aplicació, però no presentades a través de la seu 
electrònica de la UPC o bé presentades fora de termini, seran excloses del procés  
d’avaluació. 

3.2. La sol·licitud s’ha d’acompanyar de la següent documentació: 
3.2.1.  Currículum Vitae complet en format lliure 
3.2.2. Resum  d’un màxim de 5 pàgines de les 5 aportacions científiques, tècniques, 

artístiques o de qualsevol altre índole que, a judici de l’aspirant, siguin les  més 
rellevants de la seva activitat professional principal (fora la UPC), emfatitzant la 
rellevància de les aportacions  seleccionades i la contribució personal a les 
mateixes. Només cal presentar aquesta documentació en format electrònic, 
adjuntant el corresponent fitxer a l’aplicació. No caldrà presentar-la en suport 
paper. 
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L’aplicació que gestiona el procés, incorporarà el Currículum Vitae i el document 
resum de les 5 aportacions més rellevants, facilitades a l’edició precedent, en cas  
d’haver-hi participat. Per actualitzar aquests documents, si és el cas, només caldrà 
despenjar-los de l’aplicació i annexar els documents actualitzats. 
 

En qualsevol moment del procés, es podrà requerir al candidat o a la candidata l’acreditació 
documental dels mèrits argumentats. 

Un cop iniciat el termini de sol·licitud no s’admetran al·legacions relatives a les enquestes ni 
relatives al reconeixement d’activitats docents, excepte el cas que es tracti d’un error 
manifest. 

4. Procediment d’avaluació de les sol·licituds 
4.1. Veure punt 3.1 de la convocatòria. 
4.2. A l’aplicació que gestiona el procés, apareixerà l’àmbit en que serà avaluat el 

professorat, el qual podrà sol·licitar la seva modificació de manera justificada dins la 
fase de sol·licitud.  Les sol·licituds de modificació de l’àmbit en què serà avaluat el 
professorat seran estudiades pel vicerector/a competent en matèria de Personal 
Docent i Investigador. Un cop resolt l’àmbit d’avaluació, aquest apareixerà al 
document de sol·licitud i ja no podrà ser objecte  de cap modificació ni al·legació. 

4.3. Validació de les sol·licituds d’acord amb el compliment dels requisits mínims per 
accedir a cadascun dels tipus retributius (T2 i T3), entre d’altres. El no compliment 
d’algun d’aquests requisits mínims serà motiu d’exclusió de la sol·licitud d’avaluació. 

4.4. Publicació de la relació provisional de persones admeses i excloses. 
4.5. Període de presentació de reclamacions a la relació provisional de persones admeses 

i excloses. 
4.6. Gestió de les reclamacions presentades. 
4.7. Publicació de la relació definitiva de persones admeses i excloses. 
4.8. Sol·licitud d’informes a les unitats de vinculació i adscripció, en aquestes darreres 

també es sol·licitarà la corresponent  priorització, de les persones sol·licitants 
admeses en el procés d’avaluació, emés per l’òrgan col·legiat que determini el 
reglament de la unitat. Les unitats d’adscripció prioritzaran les diferents candidatures 
admeses entre 5 nivells diferents de prioritat, podent assignar a cadascun d’aquests 
nivells un màxim d’un 25% de les candidatures admeses de persones adscrites a la 
unitat (màxim d’un quartil de les candidatures admeses per a cada nivell). 
Els membres d’aquest òrgan col·legiat hauran de poder disposar de la informació 
presentada pels candidats i candidates, dels resultats de les enquestes i de l’Anàlisi  
de l’Activitat Docent (AAD), per poder valorar i prioritzar, si s’escau, degudament les 
candidatures. 

4.9. La CSAPDIU, tenint en compte la informació presentada pels candidats i per les 
candidates i els informes i prioritzacions de les unitats, avalua i ordena les 
candidatures per àmbits amb criteris d’assoliment de resultats acadèmics de la tasca 
desenvolupada  a la UPC i de qualitat i repercussió de la docència de les  
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contribucions científiques, tecnològiques, artístiques o professionals desenvolupades 
fora de l’àmbit acadèmic universitari. 

 
Aquesta avaluació i ordenació es realitzarà amb criteris de pertinença a/de 
rellevància en l’àmbit en el qual el candidat o la candidat ha sol·licitat sigui avaluada 
la seva candidatura, i d’acord amb els següents pesos: 30% enquestes, 30% 
aportacions dels aspirants, 25% prioritzacions de les unitats i 15% antiguitat.  
 
L’informe de valoració i ordenació de les candidatures emès per la CSAPDIU indicarà 
la valoració obtinguda per part dels candidats en els diferents indicadors d’avaluació 
(enquestes, antiguitat, priorització unitats, aportacions), la nota final CSAPDIU, i, 
finalment, l’ordenació de les candidatures que se’n deriva (prioritat).  
 
En el cas del professorat que tingui un informe/valoració desfavorable en l’indicador 
dels informes de les UUAA, la CSAPDIU procedirà igualment a l’avaluació de la resta 
d’indicadors de la candidatura afectada, així com a la seva ordenació. 

4.10. Tràmit d’audiència al professorat prèvia a la proposta de resolució final d’aquest 
procés d’avaluació. 

4.11. Presentació informativa de l’avaluació i ordenació feta per la CSAPDIU als 
representants dels treballadors. 

4.12. El Consell de Govern, d’acord amb l’avaluació i ordenació feta per part de la 
CSAPDIU, la dotació pressupostària i la dedicació efectiva contractada dels candidats, 
aprova la proposta definitiva per àmbits del personal que ha superat el Programa de 
carrera horitzontal que en cap cas podrà implicar una despesa superior a la dotada 
especificament en el pressupost de l’exercici 2022. 

4.13. Els efectes econòmics i administratius per al personal que hagi superat el Programa 
de carrera horitzontal seran de l’inici del curs en el qual s’hagi resolt la convocatòria. 
 

5. Dotació pressupostària del programa  
La dotació del programa de carrera horitzontal del professorat associat de la UPC per a la 
convocatòria 2021/2022 és l’equivalent a: 
• El passi a tipus 2 de 40 professors associats tipus bàsic amb la màxima dedicació 
• El passi a tipus 3 de 5 professors associats de tipus 2 amb la màxima dedicació 

 
6. Distribució per àmbits de la dotació pressupostària del programa  

La distribució per àmbits serà directament proporcional a les candidatures admeses en 
casdascun dels següents àmbits: 

• Arquitectura, Urbanisme i Edificació 
• Ciències i Enginyeries Biotecnològiques 
• Enginyeria Civil, Geològica i Ambiental 
• Enginyeria de les TIC 
• Enginyeria Industrial 
• Educació en Enginyeria, Ciències i Tecnologia 
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Per aquest motiu, en el moment de la publicació de la llista definitiva de persones admeses al 
Programa, també publicarem la distribució per àmbits de la dotació pressupostària assignada 
al Programa. 
 

7. Calendari 

Acció Data 

Difusió inici del procés   19 de setembre de 2022 

Termini de presentació de sol·licituds Del 19 al 3 d’octubre de 2022 

Validació sol·licituds Del 4 al 7 d’octubre de 2022 

Publicació  relació provisional de persones 
admeses i excloses 10 d’octubre de 2022 

Comunicació a la Secretaria General de la 
relació provisional d’UUAA que hauran 
d’emetre valoracions 

10 d’octubre de 2022 

Termini per part de les UUAA per sol·licitar a 
la Secretaria Gral. votació urna electrònica Del 10 d’octubre al 17 de novembre de 2022 

Presentació de reclamacions a la relació 
provisional de persones admeses i excloses De l’11 al 25 d’octubre de 2022 

Gestió de les reclamacions presentades De l’11 d’octubre al 2 de novembre de 2022 

Publicació relació definitiva de persones 
admeses i excloses 4 de novembre de 2022 

Sol·licitud d’informes a les UUAA 4 de novembre de 2022 

Termini de votacions Del 4 al 25 de novembre de 2022 

Termini de presentació informes per part de 
les UUAA Del 4 al 25 de novembre de 2022 

Avaluació i ordenació candidatures per part 
de la CSAPDIU De l’1 de desembre al 16 de gener de 2023 

Difusió inici tràmit audiència 23 de gener de 2023 

Termini tràmit audiència  Del 24 de gener al 6 de febrer de 2023 

Gestió de les al·legacions presentades  Del 24 de gener al 13 de febrer de 2023 

Presentació informativa de l’ordenació feta 
per part de la CSAPDIU als representants 
dels treballadors. 

Pendent determinar 

PiAS Pendent determinar 

Aprovació Consell de Govern Pendent determinar 

 

RESOLUCIÓ 052-2022-2642/4


		2022-09-19T10:32:25+0200
	Barcelona
	MIGUEL SORIANO IBAÑEZ -   (TCAT)
	UPC


		2022-09-19T10:32:25+0200
	Barcelona
	MIGUEL SORIANO IBAÑEZ -   (TCAT)
	UPC


		2022-09-19T10:32:25+0200
	Barcelona
	MIGUEL SORIANO IBAÑEZ -   (TCAT)
	UPC


		2022-09-19T10:32:25+0200
	Barcelona
	MIGUEL SORIANO IBAÑEZ -   (TCAT)
	UPC


		2022-09-19T10:32:25+0200
	Barcelona
	MIGUEL SORIANO IBAÑEZ -   (TCAT)
	UPC


		2022-09-19T10:32:25+0200
	Barcelona
	MIGUEL SORIANO IBAÑEZ -   (TCAT)
	UPC




