
Denominació: % de PDI a temps complet amb un tram o més de gestió

Descripció: Percentatge entre el nombre de PDI a TC amb, com a mínim, un tram de gestió reconegut, respecte del 
total de PDI a Temps Complet (TC).

Forma representació: Percentual

Elaboració: Gabinet de Planificació, Avaluació i 
Qualitat

Data extracció: Novembre

Criteris 
extracció:

Professorat Docent Investigador a temps complet que 
acumula trams de gestió

Font 
informació:

Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat

Observacions: El complement de gestió el pot percebre el personal que ha exercit càrrecs acadèmics recollits a l'article 5 del 
Decret 405/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les retribucions addicionals del personal docent i 
investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya. L'esmentat decret, estableix que 
s'assignaran punts en funció dels càrrecs exercits. Segons la puntuació assolida, els sol·licitants es situaran en un 
dels quatre trams previstos, cadascun dels quals està associat a una retribució econòmica.

Paraules clau:

Nivell anàlisi:

Abast:

FORMA DE CÀLCUL

CATÀLEG D'INDICADORS DE LA UPC

CARACTERÍSTIQUES:

Periodicitat: Anual

Data disponibilitat: Novembre

Aquest indicador s'obté del nombre de PDI a TC que té com a mínim un tram de gestió reconegut de la unitat acdèmica dividit pel 
nombre total de PDI a TC de la unitat bàsica i multiplicat per cent.

Exemple: En un centre determinat el nombre total de PDI a temps complet és de 242 dels quals 85 tenen un tram o més de 
gestió reconegut pel centre.
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