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Preguntes freqüents sobre l’avaluació docent 

 
a) Avaluació de l’Activitat Docent per a l'obtenció dels trams addicionals, per a l’avaluació del 

professorat agregat interí i per a l'obtenció de la Certificació Docent 
 

b) Període i requisits 
 

c) Documentació 
 

d) Aplicació per a l’Avaluació de l’Activitat Docent 
 

 
 

a) Avaluació de l’Activitat Docent per a l'obtenció dels trams addicionals, per al professorat agregat 
interí i per a l'obtenció de la Certificació Docent 

 
1. Quina diferència hi ha entre sol·licitar l’Avaluació de l’Activitat Docent per a l'obtenció dels trams 
addicionals, per a l’avaluació del professorat agregat interí i  per a l'obtenció de la Certificació 
Docent? 

 
L’Avaluació de l’Activitat Docent per a l'obtenció dels trams addicionals permet al personal 
docent i investigador funcionari o contractat de la UdL que compleix els requisits que estableix el 
Manual d’Avaluació de l’Activitat Docent del Professorat de la UdL (MADP), obtenir un 
complement retributiu addicional per mèrits docents. Amb l’obtenció d’un resultat favorable, el 
professorat comptarà també amb un informe acreditat de llur activitat docent, necessari per 
presentar-se als processos selectius que convoquin les universitats per accedir a catedràtic/a o 
professor/a agregat. Així mateix, aquesta certificació també es pot utilitzar en programes 
d’acreditació de professorat per l’ANECA. 
 
L’Avaluació docent del professorat agregat interí està adreçada al professorat amb vinculació 
contractual a temps complet amb la universitat i ha de complir la resta de requisits de la 
convocatòria d’avaluació.  
 
La Certificació de l’Activitat Docent està adreçada al professorat de la UdL interessat en disposar 
d’una certificació docent de l’Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU 
Catalunya) i que encara no ha passat per cap procés d’avaluació de l’activitat docent per no 
complir els requisits (normalment tenir 5 anys de docència acumulada). El resultat positiu 
d’aquesta avaluació també permet disposar del certificat de  qualitat de l’activitat docent que es 
demana en el procés d’acreditació de professorat de l’ANECA. 

 
2. Vaig obtenir una avaluació favorable de l’activitat docent fa dos anys. Si vull sol·licitar 
l’acreditació de l’ANECA, cal que sol·liciti la certificació? 

 
No és necessari, en cas d’haver obtingut una avaluació favorable en el Procés d’Avaluació de 
l’Activitat Docent.  
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3. L’any passat vaig obtenir una avaluació favorable de l’activitat docent com a agregat interí. M’he 
de presentar aquest any a la convocatòria de l’Avaluació de l’Activitat Docent per a l'obtenció dels 
trams addicionals si m’he estabilitzat abans que s’obri la convocatòria? 

 
No, no és necessari en cas d’haver obtingut una avaluació favorable en el Procés d’Avaluació de 
l’Activitat Docent.  
 
AQU Catalunya reconeixerà automàticament els períodes valorats positivament al professorat 
avaluat en el marc del conveni signat el 9 de juny de 2016 que posteriorment accedeixi a les 
figures de personal docent i investigador, funcionari o contractat, amb caràcter fix de les 
universitats públiques. En aquest cas, les persones sol·licitants no podran demanar una nova 
avaluació dels períodes ja valorats ni una nova organització dels trams o períodes sotmesos a 
valoració. 

 
4. L’any passat vaig obtenir la Certificació de l’Activitat Docent. M’he de tornar a presentar aquest 
any a la convocatòria de l’Avaluació de l’Activitat Docent per a l'obtenció dels trams addicionals? 

 
L'avaluació per a la Certificació de l'Activitat Docent no substitueix l'avaluació de l'Activitat docent 
per a l'obtenció dels trams addicionals. 
 
Es podrà sol·licitar l’Avaluació de l’Activitat Docent per a l'obtenció dels trams addicionals sempre 
i quan el professorat tingui un quinquenni de docència i es compleixin els requisits mínims de 
docència que estableix el Manual d’Avaluació de l’Activitat Docent del Professorat de la UdL. 
 

5. El mes de desembre ja vaig sol·licitar un complement. No és el mateix? 
 
No. Fins el 31 de desembre es sol·liciten els trams bàsics (trams docents estatals) que generen un 
complement econòmic estatal. El que s’obté amb un resultat favorable en el Procés d’Avaluació 
de l’Activitat Docent del Professorat és el dret a obtenir un complement addicional (complement 
autonòmic) per mèrits de docència, a part d’un certificat de qualitat de l’activitat docent acreditat 
per AQU Catalunya i que és un mèrit en el procés d’acreditació d'ANECA. 

 
6. Quin és l’import de les retribucions addicionals? 

 
L’import de les retribucions addicionals l'estableix el Decret 405/2006, de 24 d’octubre, regulador 
de les retribucions addicionals del personal docent i investigador funcionari i contractat de les 
universitats públiques de Catalunya (DOGC 4748, de 26 d’octubre de 2006). Podeu consultar les 
taules retributives del PDI Funcionari i del PDI Laboral 
 

7. Si el tram o els trams són avaluats positivament, quan es comencen a percebre les retribucions 
addicionals? 

 
Es perceben entre el mes de desembre de l’any de l’avaluació i el mes de gener de l'any següent 
de l'avaluació, amb caràcter retroactiu des de principis d'any de l’avaluació. 

 
8. Si un professor canvia de categoria, manté els trams que té reconeguts? 

 
Sí. En la nova categoria contractual, el professor mantindrà els trams que ja tenia, amb els seus 

https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/2006/10/24/405
https://cv.udl.cat/access/content/group/arh/Retribucions/TABLAS%20PDI%20FUNCIONARI%202022%20web.pdf
https://cv.udl.cat/access/content/group/arh/Retribucions/TABLAS%20PDI%20LABORAL%202022.pdf


Avaluació de l’Activitat Docent del Professorat: Preguntes Freqüents                                                                               
Versió:1.2 – gener 2023 

  
 

 3 | 7 
 

 

imports corresponents. 
 

9. Si abans de finalitzar un tram que se sotmet a avaluació el sol·licitant canvia de categoria, en 
quina de les categories es computarà el complement, en l'anterior o en l’actual? 

 
El complement retributiu es computarà en la nova categoria contractual. 

 
10. He treballat molts anys com a professor associat i en l’actualitat estic contractat a temps 
complet en una categoria que em permet sol·licitar l’Avaluació de l’Activitat Docent per a l'obtenció 
dels trams addicionals. Se’m pot reconèixer un quinquenni que em va vèncer quan era associat? 

 
Sí. Es pot reconèixer un quinquenni assolit sota la figura contractual diferent a l’actual sempre i 
quan en l’actualitat s’estigui contractat a temps complet i en una de les categories que estableix 
l’article 2 del Decret 405/2006. 

 
 

b) Període i requisits 
 

1. Quants cursos acadèmics conté el període a avaluar? 
 
El període a avaluar ha d’estar entre els 3 darrers anys com a mínim (cas  
d’avaluació per a la certificació docent) i 5 anys com a màxim (si es compleix un quinquenni 
docent i es vol optar al tram addicional de docència. 

 
2. Com sé si compleixo els requisits mínims per avaluar-me? 

 
1- Complement addicional de docència 
 
Pot sol·licitar l’avaluació docent el professorat permanent (titular o interí) i el professorat lector 
que es trobi en servei actiu a la UdL en el moment de presentar la sol·licitud. 
 
Aquest professorat, haurà de satisfer els requisits següents: 
 
a) Acreditar una activitat docent mínima de cinc anys a la UdL o a qualsevol altra universitat 
pública. El professorat permanent a temps parcial amb plaça vinculada a institucions sanitàries i 
no equiparat a temps complet, i la resta de professorat permanent a temps parcial, hauran 
d’acreditar una activitat docent mínima de deu anys. 
Els cursos acadèmics utilitzats per avaluar un quinquenni, no es podran reutilitzar en la seva 
totalitat per a l’elaboració d’un nou quinquenni, caldrà introduir almenys un curs nou. 
 
b) A partir del curs 2021-22, caldrà assolir el 80 % de docència assignada segons el Pla de 
Dedicació Acadèmica del Professorat de la UdL. 
 
c)  
Pel que fa als períodes compresos entre els cursos 2013-14 i 2020-21, caldrà que la diferència 
neta entre el sumatori de la docència impartida cada curs (DI) i el sumatori de  la docència mínima 
de referència de cada curs (DMR) durant el període avaluat, sigui més gran o igual que zero.  La 
DMR per a cada curs és el 50% de la docència màxima de l’interval  assignat segons el Pla de 
Dedicació Acadèmica del Professorat de la UdL. 

https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/2006/10/24/405
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d) Pel que fa als períodes anteriors al curs 2013-14, cal haver impartit una mitjana, com a mínim, 
del 50% de la docència establerta en el Reial -Decret 898/1985, sobre règim del professorat 
universitari. 

 
Per períodes que combinin dues o més de les situacions anteriors, el càlcul de la docència mínima 
es farà tenint en compte la docència mínima exigida en cada una d’elles. 
 
Els períodes de baixa de més de tres mesos, períodes sabàtics, o reduccions docents 
contemplades a les diferents normatives de la UdL, que s’hagin produït al llarg del període 
avaluat, no poden perjudicar en la determinació de la docència mínima impartida durant el 
període. 
 
En el cas del professorat que tingui reducció de l’activitat docent per càrrec o per qualsevol altra 
circumstància emparada en alguna normativa de la UdL o norma legal de rang superior, la 
docència mínima requerida serà la docència assignada per la normativa corresponent. 
 
Un cop considerats tots els requisits anteriors, en cap cas podrà sol·licitar l’avaluació docent, als 
efectes de la percepció del complement addicional de docència, el professorat que no hagi 
impartit un mínim de 30 crèdits ECTS durant el període avaluat. 
 
Si es tracta de professorat novell que sol·licita per primer cop l’avaluació docent, el període 
computable, exclusivament pel que fa al càlcul de la docència mínima, pot tenir una extensió 
superior als cinc anys. En aquest cas, cal haver acumulat un mínim de 60 crèdits docents, impartits 
des de l’inici de la trajectòria docent. D’aquesta manera es reconeix la docència impartida en 
períodes previs a l’estabilització del professorat. 
 
2- Certificació docent 

El professorat que no ha passat mai per cap avaluació docent i la sol·liciti caldrà que satisfaci els 
requisits següents: 

a) Estar en servei actiu a la UdL en el moment de la sol·licitud. 
b) Acreditar una activitat docent mínima de tres anys a la UdL o a qualsevol altra universitat 
pública. 
c) Haver acumulat un mínim de 36 crèdits docents, impartits des de l’inici de la trajectòria docent. 

El professorat associat a temps parcial que vulgui sol·licitar la certificació docent als efectes 
previstos a l’acord 339/2009 del Consell de Govern de 17 de desembre de 2009, o a qualsevol 
altre que el pugui substituir, sobre el marc retributiu per al professorat associat, haurà d’acreditar 
una activitat docent mínima de cinc anys. En aquest cas, la docència mínima la determinarà la 
CAU en funció de la dedicació docent de cada modalitat contractual. 

3. No he sol·licitat mai el complement addicional autonòmic i soc docent a temps complet des del 
1995. Quin quinquenni puc sol·licitar? 

 
Es podrà sol·licitar l’avaluació del primer quinquenni que li correspon. La determinació d’aquest 
quinquenni és una decisió de la Comissió de Personal Acadèmic (CPA).  
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Es podrà sol·licitar l’avaluació de més d’un quinquenni en la mateixa convocatòria, sempre tenint 
en compte que els quinquennis avaluables s’inicien a partir del curs 1998/99. 

 
4. Soc professor lector des del 2020, però abans estava a temps parcial. Com he de fer el còmput de 
la meva docència per saber si puc sol·licitar l’avaluació? 

 
La docència mínima que cal haver impartit en el cas del primer període a avaluar és de 60 crèdits, 
computant un període com a mínim de 5 anys. 

 
5. Vaig estar uns anys amb un contracte d’investigador en formació, computa a efectes d’avaluació 
aquest període? 

 
Computa per a la creació del quinquenni, d’acord amb els criteris que te definits la Comissió de 
Personal Acadèmic (CPA). 
Pel que fa a l’avaluació docent, en el moment de fer la sol·licitud, cal que es compleixin els 
requisits mínims que estableix el MADP per als casos de primer quinquenni avaluable. 

 
6. Si tinc trajectòria docent en una altra universitat, què he de fer? Puc sol·licitar igualment 
l’avaluació? 

 
Sí, però caldrà demanar a les universitats en què s’ha prestat l’activitat docent la documentació 
acreditativa i adjuntar-la a la sol·licitud. Aquesta documentació ha d’incloure:  

 Els crèdits impartits pel professor per assignatura i curs acadèmic 
 Certificat de taxes d'èxit i de rendiment per curs acadèmic (dimensió 3 del MADP) 
 Enquestes per curs acadèmic (dimensió 4 del MADP) 

 
Per avaluar els quinquennis serà necessari aportar informació de les dimensions 3 i 4 del MADP 
(Resultats acadèmics i Satisfacció de l’estudiantat, respectivament) per un curs acadèmic com a 
mínim. 

 
Tota la documentació haurà d’anar signada electrònicament. 

 
7. Un professor en situació de Serveis Especials o Comissió de Serveis, pot sol·licitar l’Avaluació de 
l’Activitat Docent per a l'obtenció dels trams addicionals? 

 
Sí, però cal tenir en compte que s’ha de complir el requisit mínim de docència impartida. 

 
8. La docència impartida ocupant una plaça Ramon i Cajal, es pot considerar a efectes de sol·licitar 
l’Avaluació de l’Activitat Docent per a l'obtenció dels trams addicionals? 

 
Sí, si en el moment de sol·licitar l’avaluació, ocupa una plaça de professor/a a temps complet, 
funcionari o contractat, de les categories incloses en la convocatòria. 

 
9. Com és que no estic inclòs en el Procés d’Avaluació de l’Activitat Docent per a l'obtenció dels 
trams addicionals d’aquesta convocatòria? 

 
Si es sol·licita l’avaluació per primer cop, la determinació de si es compleix un quinquenni 
d’activitat docent correspon a la Comissió de Personal Acadèmic (CPA). En el cas que la resolució 
de la CPA sigui que encara no compleix quinquenni, automàticament es quedarà exclòs del procés 
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En el cas de tenir una avaluació anterior favorable, el professorat no tornarà a ser candidat fins 
que no passin 5 anys des de l’anterior avaluació. 
 

10. Si sol·licito l’Avaluació de l’Activitat Docent aquesta convocatòria i el resultat es No Favorable, 
em puc tornar a presentar l’any següent? 

 
Si, però no es podrà tornar a sol·licitar l’avaluació pel mateix quinquenni. Els cursos acadèmics 
utilitzats per avaluar un quinquenni no es podran reutilitzar en la seva totalitat per a l’elaboració 
d’un nou quinquenni, caldrà introduir almenys un curs nou. 

 
 

c) Documentació 
 

1. Quina documentació s’ha de presentar al registre? 
 
La sol·licitud es presentarà a través de la Seu Electrònica de la UdL.  
 
En cas que el professorat hagi impartit docència amb anterioritat al curs 2004/05 que no consti a 
les bases de dades institucionals, caldrà què en el moment de fer la sol·licitud a través de la Seu 
Electrònica  adjunti un informe del cap d'estudis. Aquesta docència només es tindrà en compte si 
està  justificada a l'esmentat informe.  
 
Si el professorat ha impartit docència en una altra universitat, caldrà que adjunti tota la 
documentació que justifiqui els mèrits que no estan inclosos a l’aplicació i que no consten a les 
bases de dades institucionals: 
 

 Els crèdits impartits pel professor per assignatura i curs acadèmic 
 Certificat de taxes d'èxit i de rendiment per curs acadèmic (dimensió 3 del MADP) 
 Enquestes per curs acadèmic (dimensió 4 del MADP) 

 
Per avaluar els quinquennis serà necessari aportar informació de les dimensions 3 i 4 del MADP 
(Resultats acadèmics i Satisfacció de l’estudiantat, respectivament) per un curs acadèmic com a 
mínim. 
 
Tota la documentació haurà d’anar signada electrònicament. 

 
2. On es pot trobar la sol·licitud per presentar-se a l’Avaluació de l’Activitat Docent? 

 
La sol·licitud es troba en l’aplicació que es posa a disposició del professorat per fer l’avaluació, 
dins la pestanya “Retribucions addicionals”, a l’apartat “Sol·licitar avaluació”. 
 
 

d) Aplicació per a l’Avaluació de l’Activitat Docent 
 

1. Tinc dubtes sobre el contingut de l’autoinforme. 
 
L’autoinforme té els objectius següents: 
 

1. Que el professorat que sol·liciti l’avaluació docent faci una reflexió, valoració, anàlisi i 
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propostes de millora sobre els següents aspectes: 
- La planificació i el desenvolupament de l’activitat docent efectuada durant el 

quinquenni. 
- Els resultats acadèmics de l’estudiantat. 
- Els resultats de les enquestes d’opinió de l’estudiantat. 

2. Posar de manifest les accions de qualitat, innovació i millora de la docència dutes a terme 
durant el quinquenni, tant pel que fa a la planificació com al desenvolupament i a la 
millora dels resultats de l‘activitat docent. 
 

2. Tinc assignada una docència que no he impartit. 
 
Aquestes dades les introdueix el centre. Cal dirigir-se a la persona responsable de la planificació 
docent. 

 
3. Falten dades de docència impartida anterior al curs 04/05. 

 
Aquestes dades les introdueix el centre però si es detecta alguna mancança, el professorat pot 
introduir-les directament a l’aplicació d’avaluació docent i justificar-les amb un certificat del cap 
d'estudis. 

 
4. Falten unes participacions en Comissions. 

 
S’haurà de parlar amb el centre o el responsable d’introduir-les a UXXI. 

 
5. Com es pot introduir una publicació docent? 

 
Les dades es traspassen del GREC. Cal haver-les introduït prèviament en aquesta aplicació.  
 

6. No entenc perquè s’exclouen algunes assignatures a l’hora de calcular les taxes mitjanes d’èxit i 
rendiment. 

 
Per fer aquests càlculs, i segons estableix el MADP, es tenen en compte les assignatures troncals, 
obligatòries i optatives en les quals el professor hagi impartit un mínim de 2 crèdits. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


