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DISTRIBUCIÓ DE LES CÀTEDRES DEL PROGRAMA DE CÀTEDRES 2021 I DE LES 
CÀTEDRES DE CARÀCTER ESTRATÈGIC 

Antecedents i fonaments de dret 

L’Acord  del Consell de Govern  80/2017, modificat pels l’Acords 2018/05/17 i 
2021/01/25,  ha establert la normativa del Programa de càtedres com un mitjà per 
determinar futures convocatòries de concurs en aquelles àrees de coneixement en què 
l’existència de professorat amb mèrits destacats així ho facin convenient, tenint en 
compte tant les necessitats organitzatives com els mèrits acumulats dels potencials 
candidats.  

Tanmateix, com a complement al Programa de càtedres es distribueixen altres càtedres 
en atenció a d’altres prioritats estratègiques. 

L’assoliment de mèrits d’especial rellevància pel professorat de la UPC és una prioritat 
estratègica dins de la política global de la UPC.  En especial, les distincions atorgades 
per entitats externes de reconegut prestigi com són l’ICREA Acadèmia atorgat per la 
Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats o  l’Advanced Grant i Consolidator 
Grant atorgats per l’European Research Council. En el marc d’aquestes distincions, a 
data de la convocatòria només hi ha professorat distingit amb l’ICREA Acadèmia 
susceptible de concursar a concursos de càtedra.   

D’altra banda, atès el paper de les Càtedres com a element dinamitzador del seu entorn 
més immediat, considerem que, estratègicament, s’han d’instrumentalitzar mesures per 
tal de potenciar aquesta figura en aquells departaments amb una dotació més baixa de 
catedràtiques i catedràtics.  

Finalment, la incorporació de polítiques actives de gener amb l’objectiu de millorar els 
ratis de professores que assoleixen la màxima figura acadèmica fins a assolir ratis 
equilibrats és un objectiu estratègic de la universitat en aplicació de les obligacions 
legals previstes1, i recollides per la UPC en el Pla d’igualtat de Gènere, aprovat per Acord 
núm.145/2016, del Consell de Govern de 19/07/2016, que preveu en el marc del projecte 
“sostre de vidre” Dissenyar i implantar mesures per eliminar els obstacles que dificulten 
la promoció i estabilització de les dones del PDI”, 

Per tal d’aprofitar l’esforç –tant  personal com  institucional – dedicat a la presentació de 
solꞏlicituds i avaluació dels potencials candidats del Programa de Càtedres, la concreció 
de les càtedres de caire estratègic tenen en compte els resultats de l’avaluació del 
Programa de Càtedres 2021. 

Per tot l’exposat, i en exercici de les competències establertes en l’article 59 i 189 dels 
Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya, el Consell de Govern formula el 
següent 

1 Art. 11 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, d’igualtat efectiva de dones i homes: Amb la finalitat de fer efectiu 

el dret constitucional de la igualtat, els Poders Públics adoptaran mesures específiques en favor de les dones per a 
corregir situacions patents de desigualtat de fet respecte dels homes [.../...] 
Art. 28 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes: Les universitats, els centres d’estudis 
superiors  i els centres  i  institucions de recerca catalans han de garantir  la  igualtat efectiva de dones  i homes en  la 
carrera docent i en la carrera investigadora [.../...]. 
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ACORD: 
 
Primer.- Programa de Càtedres 2021 

1. El nombre de places que es convocaran per a la seva cobertura  serà de 34 
D’aquestes, tres càtedres seran reservades per persones amb discapacitat d’acord 
amb la normativa del Programa de Càtedres. 
 

2. Per a la superació del Programa per la reserva per a persones amb discapacitat, 
excepte que estiguin ordenades en el darrer quartil de l’àmbit on han estat 
avaluades, les persones solꞏlicitants que hagin indicat i acreditat en la seva solꞏlicitud 
la seva condició de discapacitades són ordenades per la seva puntuació definitiva 
de major a menor. En el cas que hagin estat ordenades en el darrer quartil de l’àmbit 
on han estat avaluades, les persones no superen el programa per la reserva. 
 
En el cas que el nombre de solꞏlicitants que superin el Programa en la reserva per a 
persones amb discapacitat, sigui inferior a les càtedres reservades, les càtedres no 
assignades, s’acumularan per a la seva distribució per àmbits. 
 

3. Les places restants i, si s’escau, les no prioritzades en la distribució de càtedres 
estratègiques per mèrits d’especial rellevància i en la reserva per persones amb 
discapacitat es distribuiran per àmbits de forma directament proporcional al nombre 
de solꞏlicituds admeses al Programa en cada un d’ells, un cop s’han descomptat les 
solꞏlicituds prioritzades com a resultat de la distribució de càtedres estratègiques per 
mèrits d’especial rellevància i de la distribució de càtedres estratègiques per a la 
millora del rati de càtedres en determinats departaments, tot garantint l’assignació 
d’una càtedra per àmbit -sempre que hi hagi com a mínim una solꞏlicitud admesa al 
programa en l’àmbit i que no hagi estat prioritzada en la distribució de càtedres 
estratègiques. Atès que aquesta proporció pot generar nombres no enters, la 
distribució de places als àmbits (nombres sencers) serà aquella que minimitzi l’error 
quadràtic mig. En cas que hi hagi diferents situacions amb igualtat s’assignarà a 
aquell àmbit amb pitjor ràtio de professorat permanent catedràtic respecte al 
professorat permanent de tipus 2 més directores o directors d’investigació, calculat 
d’acord amb l’àmbit preponderant dels departaments i fent servir les dades relatives 
al personal en situació de servei actiu el primer dia del mes en el qual es publica la 
resolució del Programa. 
 

Segon.- Càtedres estratègiques. 

1. Càtedres estratègiques d’incentivació de mèrits d’especial rellevància. 
1.1. En atenció a la prioritat estratègica d’incentivació de mèrits d’especial 

rellevància, es convocaran per a la seva cobertura tres càtedres, dues en l’àmbit 
de Ciències i Enginyeries Biotecnològiques i  una en l’àmbit de l’Enginyeria de 
les TIC. 
 

1.2. Per a la concreció d’aquestes càtedres es tindran en compte els resultats de la 
Convocatòria del Programa de Càtedres de la UPC 2021  amb els següents 
criteris: 
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1.2.1. En primer lloc, les persones admeses al Programa de Càtedres de la UPC 
2021 que comptin amb la distinció ICREA Acadèmia2 en vigor, atorgada per 
la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats,  de l’àmbit esmentats, 
i que hagin obtingut una puntuació de 2 punts tant en el bloc d’Informes 
com en el d’Enquestes atenent l’odre de puntuació obtingut al Programa. 
 

1.2.2. En cas d’empat en les puntuacions assolides en el Programa de 
Càtedres, es tindrà en consideració l’antiguitat de l’acreditació que ha donat 
accés al Programa de Càtedres 2018, de més antiga a més recent. La data 
que es tindrà en consideració és la que consti en el Certificado de 
Acreditación Nacional emès pel Consejo de Universidades o en 
l’Acreditació de Recerca avançada emès per l’Agència per a  la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya, segons correspongui d’acord amb la 
vinculació de la persona. 

 
1.3. En el cas que el nombre de solꞏlicituds en els àmbits indicats que reuneixin els 

requisits, sigui inferior al de càtedres a distribuir, la possibilitat de convocatòria 
d’aquestes càtedres s’acumularà a les previstes per al Programa de Càtedres 
de la UPC 2021. 

 
2. Càtedres estratègiques per a la millora del rati de càtedres en determinats 

departaments. 
2.1. En atenció a prioritats estratègiques de millora del rati de càtedres en 

determinats departaments, es convocaran per a la seva cobertura 10 càtedres. 
  

2.1.1. Aquestes places es distribuiran  una en cadascun dels 10 departament 
que tinguin una proporció més baixa de personal permanent que pertany a 
cossos i categories de nivell  1 (Cos de Catedràtics d’universitat i categoria 
de Catedràtic o Catedràtica contractats)  respecte al personal permanent 
dels cossos i categories de nivells 1 i 2  (els anteriors més el Cos de Titulars 
d’universitat i de Catedràtics d’escola universitària i categories de 
professorat Agregat, d’Investigadores ordinàries o Investigadores 
ordinàries més  Directores o Directors d’Investigació3), on hi hagi adscrit 
personal amb una  solꞏlicitud admesa al Programa, que hagi obtingut una 
puntuació de 2 punts tant en el bloc d’Informes com en el d’Enquestes i no 
estigui prioritzada en la Distribució de Càtedres d’incentivació de mèrits 
d’especial rellevància. 
 

2.1.2. En cas d’empat entre departaments, s’assignarà al departament amb una 
solꞏlicitud admesa al Programa de Càtedres millor valorada en el mateix i, 
si persisteix l’empat, es tindrà en consideració l’antiguitat de l’acreditació 
que ha donat accés al Programa de Càtedres 2018, de més antiga a més 
recent. La data que es tindrà en consideració és la que consti en el 
Certificado de Acreditación Nacional emès pel Consejo de Universidades o 

                                                            
2 Per a ser tingudes en consideració als efectes d’aquesta distribució les persones hauran d’haver al∙legat 
com  a mèrit  i  acreditat,  si  escau,  estar  en possessió de  la distinció  ICREA Acadèmica  en  vigor,  en  la 
Convocatòria del Programa de Càtedres 2021. 
3 Als exclusius efectes d’aquestes mesures, la categoria de Director o Directora d’investigació es 
computa amb el nivell 2, atès que forma part del col∙lectiu susceptible de promocionar a Càtedres.   
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en l’Acreditació de Recerca avançada emès per l’Agència per a  la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya, segons correspongui d’acord amb la 
vinculació de la persona. 
 

2.1.3. En el cas que hagi més d’una persona solꞏlicitant amb els requisits 
indicats amb adscripció a cada un d’aquests departaments, la concreció de 
les places a convocar es realitzarà per l’odre de puntuació obtinguda al 
Programa de Càtedres de la UPC 2021. En cas d’empat, es tindrà en 
consideració l’antiguitat de l’acreditació que ha donat accés al Programa de 
Càtedres de la UPC 2018, de més antiga a mes recent. La data que es 
tindrà en consideració és la que consti en el Certificado de Acreditación 
Nacional emès pel Consejo de Universidades o en l’Acreditació de Recerca 
avançada emès per l’Agència per a  la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya, segons correspongui d’acord amb la vinculació de la persona. 

 
2.1.4. Als efectes previstos en aquest punt, el rati es calcularà d’acord amb el 

personal en situació de servei actiu el primer dia del mes en el qual es 
publiqui la resolució del Programa de Càtedres de la UPC 2021. 

 
3. Càtedres estratègiques en aplicació d’una política activa de Gènere 

3.1. Es convocaran per a la seva cobertura tres places que corresponen a un 5% del 
total de places a distribuir el 2021. 
 

3.2. Aquestes places es distribuiran per àmbits de forma directament proporcional al 
nombre de dones admeses al Programa en cada un d’ells que hagin obtingut 
una puntuació de 2 punts tant en el bloc d’Informes com en el d’Enquestes i que 
no hagin estat prioritzades en la resta de mesures estratègiques ni en la 
distribució del Programa per àmbits. Atès que aquesta proporció pot generar 
nombres no enters, la distribució de places als àmbits (nombres sencers) serà 
aquella que minimitzi l’error quadràtic mig. En cas que hi hagi diferents 
situacions amb igualtat s’assignarà a aquell àmbit amb pitjor ràtio de professorat 
permanent catedràtic respecte al professorat permanent de tipus 2 més 
directores o directors d’investigació, calculat d’acord amb l’àmbit preponderant 
dels departaments i fent servir les dades relatives al personal en situació de 
servei actiu el primer dia del mes en el qual es publica la resolució del Programa. 
 

3.3. Per a la concreció d’aquestes càtedres es tindran en compte els resultats de la 
Convocatòria del Programa de Càtedres de la UPC 2021  amb els següents 
criteris: 

3.3.1. En primer lloc, s’ordenaran les dones admeses al Programa de càtedres 
per àmbits  atenent a l’ordre puntuació obtingut al Programa i que no hagin 
estat prioritzades d’acord amb la resta de prioritats estratègiques, ni en la 
distribució per àmbits del programa i hagin obtingut una puntuació de 2 
punts tant en el bloc d’Informes com en el d’Enquestes. 
  

3.3.2. En cas d’empat en les puntuacions assolides en el Programa de 
Càtedres, es tindrà en consideració l’antiguitat de l’acreditació que ha donat 
accés al Programa de Càtedres 2018, de més antiga a més recent. La data 
que es tindrà en consideració és la que consti en el Certificado de 
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Acreditación Nacional emès pel Consejo de Universidades o en 
l’Acreditació de Recerca avançada emès per l’Agència per a  la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya, segons correspongui d’acord amb la 
vinculació de la persona. 

 
3.4. En el cas que el nombre de candidates que reuneixin els requisits sigui inferior 

a les càtedres ofertes per àmbits, les càtedres no assignades s’acumularan a 
l’àmbit o àmbits que hagin tingut un rati major entre el nombre de càtedres per 
àmbit i candidatures admeses. En el cas que dos o més àmbits tinguin el mateix 
rati, es tindrà en compte la valoració obtinguda per les candidatures d'aquests 
àmbits que no hagin superat el Programa per àmbits i, si escau, el factor de 
desempat de l'antiguitat de l'acreditació. 


