
Informació per a 
noves 
incorporacions 
Lectors/es+

+ inclou totes les figures de Lector/a UPC o SH, Ramon y Cajal i Beatriz Galindo

Per qualsevol dubte: intersindical.csc@upc.edu



PDI: Funcionari o Laboral?
Hi ha dues modalitats de contractació en el Personal Docent Investigador (PDI): funcionari i 
laboral.

Laboral Funcionarial

Lector
Titular d’universitat

Agregat

Catedràtic Contractat Catedràtic d’Universitat

AQU ANECAAgències d’acreditació

https://www.aqu.cat/
http://www.aneca.es/ANECA-para/Profesores


PDI: Funcionari o Laboral?

Les figures d’incorporació a les universitats catalanes s’engloben, la majoria, dins la 
carrera Laboral. Això vol dir que la majoria de processos passen per l’AQU (Agència 
de Qualitat Universitària de Catalunya). 

La representació sindical de la figura de PDI-Laboral es fa a través del Comitè 
d’Empresa de PDI (link), on la Intersindical hi és la segona força.

Per tota la informació que segueix a continuació:

És important donar-se d’alta al servei d’actualitzacions de notícies del PDI (aquí)

https://www.aqu.cat/
https://www.upc.edu/cepdil/ca
https://icsc.upc.edu/ca
https://mylist.upc.edu/wws/subscribe/novetats.personal.pdi


Carrera acadèmica a la UPC (document aprovat 
en Junta de govern dia 5 de juliol de 2017)

LECTOR

Juan de la Cierva incorporación
Maria Zambrano
Beatriu de Pinós
Marie Curie

AGREGAT /
TITULAR D’UNIVERSITAT

CATEDRÀTIC  CONTRACTAT /
CATEDRÀTIC D’UNIVERSITAT

ERC Starting
Ramon y Cajal
Beatriz Galindo Junior

ICREA Senior
ERC Advanced
ERC Consolidator
Beatriz Galindo Senior

Convocatòries internacionals, nacionals i autonòmiques



Hores de docència

El contracte de Professorat Lector té assignada una docència de:

● 54 punts PAD (Punts d’Activitat Docent)

● 54 PAD ~  180 h lectives (classes + TFE)/curs acadèmic

○ Observació 1: el còmput dels punts PAD per a TFE depèn de 

l’Escola/Facultat

● La dedicació docent/setmana depèn de la distribució de la docència i de la 

tipologia de grup de docència. Consulteu al vostre Departament per a més 

detalls i també el nou sistema de punts

https://govern.upc.edu/ca/consell-de-govern/consell-de-govern/sessio-04-2022-del-consell-de-govern/comissio-de-docencia-i-politica-academica/aprovacio-de-l2019actualitzacio-del-sistema-de-punts-d2019activitat-academica-del-pdi/aprovacio-de-l2019actualitzacio-del-sistema-de-punts-d2019activitat-academica-del-pdi/@@display-file/visiblefile/Actualitzaci%C3%B3%20del%20Sistema%20de%20Punts%20d%E2%80%99Activitat%20Acad%C3%A8mica%20del%20PDI.pdf


Règim de dedicació
És l’avaluació anual de la teva feina com a Lector/a+ (Avaluació del PDI)

Es realitza a través del Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat. Podeu 
trobar els vostres indicadors en aquest link

S’avalua principalment la docència i la recerca (sistema de punts). També es pot 
avaluar la gestió que repercuteix millorant l’avaluació de recerca. L’avaluació es 
fa seguint el barem de A, B, C, D -de millor a pitjor, respectivament-.

Per aconseguir l’A de docència cal, a més de complir els criteris de dedicació 
docent i resultats d’enquestes, que els informes del departament i a l’escola 
siguin favorables.

Calendari d’avaluacions

https://www.upc.edu/qualitat/ca/avaluacio-del-pdi
https://gpaq.upc.edu/infopdi/
https://govern.upc.edu/ca/consell-de-govern/consell-de-govern/sessio-04-2022-del-consell-de-govern/comissio-de-docencia-i-politica-academica/aprovacio-de-l2019actualitzacio-del-sistema-de-punts-d2019activitat-academica-del-pdi/aprovacio-de-l2019actualitzacio-del-sistema-de-punts-d2019activitat-academica-del-pdi/@@display-file/visiblefile/Actualitzaci%C3%B3%20del%20Sistema%20de%20Punts%20d%E2%80%99Activitat%20Acad%C3%A8mica%20del%20PDI.pdf
https://www.upc.edu/qualitat/ca/avaluacio-del-pdi/calendari-davaluacions


Estabilització. Com passo a personal 
permanent (Lectores UPC)?
Per a que la plaça que ara ocupes passi a una categoria de característiques permanents, és imprescindible 
passar el Pla d’Estabilització (normativa). Criteris:

1. Acreditació de Recerca o Recerca Avançada emesa per AQU. Els tràmits es poden iniciar si es disposa 
de l’acreditació de Contractat Doctor expedida per l’ANECA*

* Si l’avaluació és >60, i es compleixen la resta de criteris, no cal esperar a la finalització del contracte (demanar 
puntuació al correu AQU). 

2. Avaluació temporal del PDI favorable (es fa de manera automàtica al cap de 2 anys de contracte)*
* Es pot haver demanat una avaluació extraordinària després dels primers 6 mesos de contracte per a optar a 
participar en convocatòries del Plan Nacional com a IP

3. Avaluació del Règim de Dedicació UPC>= BB en l’última avaluació realitzada, excepcionalment 
s'accepta una avaluació CA o AC.

4. Tenir aprovat per la UPC el criteri de desvinculació (previst en els articles 47 i 49 de la Llei 1/2013, d’universitats 
de Catalunya, en els termes previstos en l’Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya d’1 d’octubre de 2015).

5. Disposar d’una acreditació C1 de català o obtenir-la abans de finalitzar el contracte.

Com es demana?

● La UPC treu dues convocatòries anuals. A través del portal de PDI. 

https://govern.upc.edu/ca/consell-de-govern/consell-de-govern/sessio-05-2022-del-consell-de-govern/comissio-de-personal-i-accio-social/aprovacio-del-programa-destabilitzacio-de-la-upc/aprovacio-del-programa-destabilitzacio-de-la-upc/@@display-file/visiblefile/CG_2022_05_35%20Aprovaci%C3%B3%20del%20Programa%20d'Estabilitzaci%C3%B3%20del%20PDI%20amb%20dedicaci%C3%B3%20a%20temps%20complet%20de%20la%20UPC_v5.pdf
https://www.aqu.cat/ca/professorat/Acreditacio-de-professorat
https://www.aqu.cat/ca/Coneix-AQU/Altres/Contacta
https://www.upc.edu/qualitat/ca/avaluacio-del-pdi/dedicacio-i-activitat-academica-del-pdi/RdD


Estabilització. Com passo a personal 
permanent (Lectores SH)?
Per a que la plaça que ara ocupes passi a una categoria de característiques permanents, és 
imprescindible passar el Pla d’Estabilització (normativa). Criteris:

1. Complir amb els 5 criteris de Lectores UPC (diapo anterior) amb una EXCEPCIÓ:

Com a Lector SH, i en cas que la puntuació estigui entre 50 i 60, pots:

○ Sol·licitar l’acreditació C-SHP emesa per AQU

2. Demanar l’Informe SH de la comissió/tribunal que et va evaluar. Com? Cal escriure un 
correu a serrahunter@gencat.cat demanant l’avaluació per part del teu tribunal

Com es demana?

● La UPC treu dues convocatòries anuals. A través del portal de PDI. 

https://govern.upc.edu/ca/consell-de-govern/consell-de-govern/sessio-05-2022-del-consell-de-govern/comissio-de-personal-i-accio-social/aprovacio-del-programa-destabilitzacio-de-la-upc/aprovacio-del-programa-destabilitzacio-de-la-upc/@@display-file/visiblefile/CG_2022_05_35%20Aprovaci%C3%B3%20del%20Programa%20d'Estabilitzaci%C3%B3%20del%20PDI%20amb%20dedicaci%C3%B3%20a%20temps%20complet%20de%20la%20UPC_v5.pdf
https://www.aqu.cat/es/profesorado/Acreditacion-de-profesorado/Informe-Serra-Hunter
mailto:serrahunter@gencat.cat


Estabilització. Com passo a personal 
permanent (Ramon y Cajal)?
Per a que la plaça que ara ocupes passi a una categoria de característiques permanents, és 
imprescindible passar el Pla d’Estabilització (normativa).

Criteris:

1. Acreditació Recerca  o Recerca Avançada AQU o Titular d’Universitat ANECA
2. Avaluació I3 (o estar en disposició d’obtenir-la abans d’acabar el contracte)
3. Haver impartit un mínim de 54 PAD acumulats en els tres últims cursos acadèmics 

avaluats.
4. Estar adscrit/a a un departament no excedentari
5. Disposar d’una acreditació C1 de català o obtenir-la abans de finalitzar el contracte.

Com es demana?

● La UPC treu dues convocatòries anuals. A través del portal de PDI. 

https://govern.upc.edu/ca/consell-de-govern/consell-de-govern/sessio-05-2018-del-consell-de-govern/ratificacio-d2019acords-i-informacio-de-la-comissio-de-personal-i-accio-social/aprovacio-de-la-modificacio-del-programa-d2019estabilitzacio-de-professorat-laboral-temporal-amb-dedicacio-a-temps-complet-i-del-personal-investigador-del-programa-ramon-y-cajal-i-publicacio-del-text-refos/aprovacio-de-la-modificacio-del-programa-d2019estabilitzacio-de-professorat-laboral-temporal-amb-dedicacio-a-temps-complet-i-del-personal-investigador-del-programa-ramon-y-cajal-i-publicacio-del-text-refos/@@display-file/visiblefile/9.11%20Aprovaci%C3%B3%20de%20la%20modificaci%C3%B3%20del%20programa%20d'Estabilitzaci%C3%B3%20del%20PDI.pdf
https://www.aqu.cat/ca/professorat/Convocatories-avaluacio-professorat/Acreditacio-de-recerca
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIA


Estabilització. Com passo a personal 
permanent (Beatriz Galindo Junior)?
Per a que la plaça que ara ocupes passi a una categoria de característiques permanents, és 
imprescindible passar el Pla d’Estabilització (normativa).

Criteris:

1. Acreditació Recerca  o Recerca Avançada AQU o Titular d’Universitat ANECA
2. Haver superat les avaluacions previstes en el Programa Beatriz Galindo.
3. Avaluació del Règim de Dedicació UPC>= BB en l’última avaluació realitzada, 

excepcionalment s'accepta una avaluació CA o AC.
4. Haver superat el 50% de la durada màxima del contracte (incloses pròrrogues)
5. Estar adscrit/a a un departament no excedentari.
6. Disposar d’una acreditació C1 de català o obtenir-la abans de finalitzar el contracte.

Com es demana?

● La UPC treu dues convocatòries anuals. A través del portal de PDI. 

https://govern.upc.edu/ca/consell-de-govern/consell-de-govern/sessio-05-2022-del-consell-de-govern/comissio-de-personal-i-accio-social/aprovacio-del-programa-destabilitzacio-de-la-upc/aprovacio-del-programa-destabilitzacio-de-la-upc/@@display-file/visiblefile/CG_2022_05_35%20Aprovaci%C3%B3%20del%20Programa%20d'Estabilitzaci%C3%B3%20del%20PDI%20amb%20dedicaci%C3%B3%20a%20temps%20complet%20de%20la%20UPC_v5.pdf
https://www.aqu.cat/ca/professorat/Convocatories-avaluacio-professorat/Acreditacio-de-recerca
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIA


Estabilització. Com passo a personal 
permanent (Maria Zambrano, Marie Curie, 
Juan de la Cierva i Beatriu de Pinós)?

El personal investigador d’aquests programes hauran de passar per un contracte de 

lector previ a l’estabilització pròpiament dita. El concurs de professor lector es convocarà 

sempre que hi hagi una valoració favorable per part de les unitats d’adscripció i, si 

escau, per les unitats de vinculació en docència.

De manera excepcional es podrà passar a la figura d’agregat o titular d’universitat.

Per a més informació consultar la normativa

https://govern.upc.edu/ca/consell-de-govern/consell-de-govern/sessio-05-2022-del-consell-de-govern/comissio-de-personal-i-accio-social/aprovacio-del-programa-destabilitzacio-de-la-upc/aprovacio-del-programa-destabilitzacio-de-la-upc/@@display-file/visiblefile/CG_2022_05_35%20Aprovaci%C3%B3%20del%20Programa%20d'Estabilitzaci%C3%B3%20del%20PDI%20amb%20dedicaci%C3%B3%20a%20temps%20complet%20de%20la%20UPC_v5.pdf


Estabilització. L’acreditació ANECA serveix?

No serveix per passar el Pla d’Estabilització si ets Lector UPC o Lector SH 

No obstant, es pot demanar l’avaluació per a superar el Pla d’Estabilització si 
teniu l’acreditació ANECA i esteu esperant la de l’AQU. En aquest cas, si es 
compleixen la resta de criteris, es passa el Pla d’Estabilitació de manera 
provisional a l’espera de tenir l’acreditació de Recerca de l’AQU amb el mínim de 
punts requerits.

És important recordar que les figures de professorat Lector són dins la via 
Laboral i, per tant, cal demanar totes les acreditacions a l’AQU.

https://govern.upc.edu/ca/consell-de-govern/consell-de-govern/sessio-05-2018-del-consell-de-govern/ratificacio-d2019acords-i-informacio-de-la-comissio-de-personal-i-accio-social/aprovacio-de-la-modificacio-del-programa-d2019estabilitzacio-de-professorat-laboral-temporal-amb-dedicacio-a-temps-complet-i-del-personal-investigador-del-programa-ramon-y-cajal-i-publicacio-del-text-refos/aprovacio-de-la-modificacio-del-programa-d2019estabilitzacio-de-professorat-laboral-temporal-amb-dedicacio-a-temps-complet-i-del-personal-investigador-del-programa-ramon-y-cajal-i-publicacio-del-text-refos/@@display-file/visiblefile/9.11%20Aprovaci%C3%B3%20de%20la%20modificaci%C3%B3%20del%20programa%20d%27Estabilitzaci%C3%B3%20del%20PDI.pdf


Estabilització. Nivell C1 de català

Es podrà passar el pla d’Estabilització de manera provisional si estàs en 
disposició d’obtenir el nivell C1 abans de la finalització del teu contracte.

On puc acreditar nivells inferiors o fer cursos de català per acreditar el C1?

● UPC
● Consorci per a la normalització lingüística
● Generalitat de Catalunya

https://www.upc.edu/slt/ca/apren-catala/oferta-cursos
https://www.cpnl.cat/cursos-de-catala/
https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/acreditacio_coneixements/certificats_de_catala/convocatoria_de_proves/inscripcio_taxes_bonif/


Augments de sou: SEXENNIS

● Avaluació de Mèrits de Recerca (criteri general: 5 articles en 6 anys)
● Es poden demanar un cop s’accedeix a figures de Lector/a o Ramon y Cajal.
● Es poden demanar amb caràcter retroactiu. (Alerta!: un sexenni demanat 

com a Lector són ~10€ menys al mes, veure taules retributives 2022)
● Es demanen cada 6 anys, tot i que es pot demanar més d’un sexenni a la 

vegada.
● No incrementen amb el canvi de categoria. Els sexennis demanats com a 

lector son invariants amb el temps.

● Com es demanen:
○ Hi ha una convocatòria anual, tradicionalment a principis d’any. Es pot 

demanar a través de la UPC o de l’AQU

https://www.aqu.cat/ca/professorat/Avaluacio-i-reconeixement-de-merits/Avaluacio-merits-de-recerca
https://www.upc.edu/transparencia/ca/publicitat-activa/informacio-de-personal/20220218_taules_retributives_del_personal_docent_i_investigador_any_2022.pdf
https://www.aqu.cat/ca/professorat/Avaluacio-i-reconeixement-de-merits/Avaluacio-merits-de-recerca


Augments de sou: QUINQUENNIS

● Avaluen la docència (criteris: 5 anys de docència, avaluació positiva del 
centre i el departament i enquestes >3.5)

● Docència exercida anteriorment al contracte en la figura de professorat 
associat compta la meitat (2 anys de docència d’associat/da equivalen a 1 
any de docència amb contracte a temps complert)

● Es demanen cada 5 anys.
● Normativa (link)

Com es demanen:

○ La UPC treu una convocatòria anual. Cal demanar-ho a la UPC (link)

https://www.upc.edu/qualitat/ca/avaluacio-del-pdi/avaluacio-del-pdi/merits-docencia
https://www.upc.edu/qualitat/ca/avaluacio-del-pdi/avaluacio-del-pdi/merits-docencia
https://portal.personal.upc.edu/rrhh/PDI/Informacio_General/Dedicacio_avaluacio/tram_basic_docencia


Augments de sou: TRIENNIS

Són serveis prestats en una universitat pública, en el sistema educatiu públic o en un 
organisme públic de recerca, als efectes de reconeixement del concepte retributiu 
d’antiguitat.

● Reconeixen activitat des de la realització de la tesi doctoral.
● En qualsevol centre de recerca 

Com es demanen:

● Són un reconeixement automàtic.
● Revisar a l’inici del contracte de Lector+ si es tenen reconeguts els triennis amb 

figures anteriors, al portal de PDI, sense temporalització

https://portal.personal.upc.edu/rrhh/PDI/index


Per a consultes:

intersindical.csc@upc.edu


