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Convocatòria de l’any 2017 per a l’emissió de la certificació dels informes de 

reconeixement de l’activitat de docència (per períodes de 5 anys) del professorat agregat 

interí de les universitats públiques de Catalunya 

 

1. Marc que regula l’emissió de la certificació dels informes de reconeixement de 

l’activitat de docència (per períodes de 5 anys) del professorat agregat interí 

La Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya va acordar, en la sessió de 27 de febrer de 

2015, la promoció de les actuacions perquè el professorat agregat interí pugui ser objecte d’una 

avaluació extraordinària pel que fa al reconeixement de l’activitat de docència i de recerca per 

part de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (en endavant, AQU 

Catalunya) amb efectes acadèmics, mitjançant els convenis específics que corresponguin. 

El Consell de Govern d’AQU Catalunya va acordar, en la sessió de 31 de març de 2016, 

promoure la signatura d’un conveni per donar compliment a l’acord de la Junta del Consell 

Interuniversitari de Catalunya esmentat anteriorment. 

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i les universitats públiques de 

Catalunya han signat, el 9 de juny de 2016, el Conveni que concreta el procés i avaluació per a 

l’emissió dels informes de reconeixement de l’activitat de recerca (per períodes de 6 anys) i la 

certificació dels informes de reconeixement de l’activitat docent (per períodes de 5 anys) del 

professorat agregat interí.  

La certificació dels informes de reconeixement de l’activitat docent del professorat agregat interí 

es duu a terme per AQU Catalunya d’acord amb un sistema que consta de tres etapes. En la 

primera, l’Agència certifica i acredita el manual d’avaluació docent de cada universitat, 

desenvolupat segons el model formulat per AQU Catalunya que també és aplicable en l’emissió 

dels informes de reconeixement de l’activitat docent del professorat agregat interí; en la 

segona, la universitat aplica el manual acreditat per a l’emissió dels informes de reconeixement 

de l’activitat docent; i finalment en la darrera, l’Agència certifica aquests informes, i pot sol·licitar 

a la universitat evidències documentals d’aquesta segona etapa. 

 

2. Objecte de la convocatòria 

En aquesta convocatòria es concreta el procediment i la certificació que realitza AQU 

Catalunya dels informes de reconeixement de l’activitat docent que emetran les universitats 

públiques de Catalunya d’acord amb les instruccions d’aquesta convocatòria en períodes que 

finalitzin fins al 31 de desembre de 2016. 

 

3. Requisits dels sol·licitants 

El professorat agregat interí de les universitats públiques de Catalunya, d’acord amb el que 

estableix el Conveni de 9 de juny de 2016, pot sol·licitar davant el rector o la rectora de la 
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universitat l’emissió de l’informe de reconeixement de la seva activitat docent d’acord amb les 

instruccions del punt 4. 

La universitat farà públiques, amb suficient antelació, les instruccions o indicacions pertinents 

sobre la presentació i tramitació de les sol·licituds. 

 

4. Instruccions per a l’emissió de l’informe de reconeixement de l’activitat docent i la 

seva certificació  

4.1 Instruccions per a l’avaluació de l’activitat docent. 

Per a la realització de la segona etapa en el reconeixement de l’activitat docent del professorat 

agregat interí, les universitats públiques catalanes aplicaran els respectius manuals d’avaluació 

docent acreditats per AQU Catalunya. 

La universitat trametrà, com a màxim fins el 21 de juliol de 2017, a AQU Catalunya, els 

informes de reconeixement de l’activitat docent del professorat agregat interí, d’acord amb el 

model d’informe que es publicarà a la pàgina web d’AQU Catalunya (http://www.aqu.cat) durant 

el mes de desembre de 2016. 

4.2 Certificació. 

La Comissió específica de la Comissió d’Avaluació de la Recerca que correspongui certificarà 

els informes de reconeixement de l’activitat docent del professorat agregat interí emesos per la 

universitat, d’acord amb el model d’informe d’avaluació esmentat. 

En el procés de certificació la Comissió específica esmentada pot sol·licitar a la universitat 

evidències documentals del procés de reconeixement de l’activitat docent. 

 

5. Àmbit i eficàcia de la certificació dels informes de reconeixement de l’activitat docent 

Segons l’Acord tercer del Conveni de 9 de juny de 2016 esmentat en el punt primer, AQU 

Catalunya reconeixerà automàticament els períodes certificats dels informes de reconeixement 

positiu de l’activitat docent del professorat agregat interí en el marc d’aquest conveni que 

posteriorment accedeixi a les figures de personal docent i investigador, funcionari o contractat, 

de les universitats públiques amb dret a la percepció de les retribucions addicionals per mèrits 

individuals de recerca i/o de docència, d’acord amb les instruccions i requisits establerts en la 

convocatòria corresponent. En aquest cas, les persones sol·licitants no podran demanar una 

nova avaluació dels períodes ja avaluats ni una nova organització dels períodes sotmesos a 

valoració. 

 

6. Protecció dades  

En relació amb les dades de caràcter personal que coneguin en l'exercici de les seves funcions 

les comissions avaluadores corresponents vetllaran pel ple respecte dels drets dels interessats 
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i per l'estricte compliment de les obligacions que imposa la normativa vigent en matèria de 

protecció de dades de caràcter personal. 

Les dades de caràcter personal que s'han de facilitar per a l'emissió dels informes, així com el 

resultat d'aquestes, s'inclouran en el fitxer automatitzat de professorat. AQU Catalunya podrà 

cedir totalment o parcial les dades dels sol·licitants i els resultats obtinguts a les universitats i al 

Departament competent en matèria d'universitats per tal que en tinguin coneixement als efectes 

d’aprofundir en polítiques d’avaluació de la qualitat universitària. 

La persona sol·licitant podrà exercir, respecte de les seves dades, els drets reconeguts per la 

Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i 

particularment, els drets d'accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, si resultés 

pertinent, així com el de revocació del consentiment per a la cessió de les seves dades. 

Els drets referits anteriorment els podrà exercir la persona sol·licitant mitjançant sol·licitud 

escrita i signada dirigida a AQU Catalunya. 

 

 


