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Modificació de la normativa per al càlcul dels punts PATT
Normatives afectades
(1) Normativa. Avaluació de l’activitat de recerca i transferència de tecnologia. Any 1995
(2) Normativa. Sistema d'indicadors de l'activitat de recerca (PAR i PATT). JG 7/1999 Veure (pdf).
(3) Normativa. Còmput de l'activitat de recerca en els instituts universitaris de recerca. CG Annex
30/3 2003. Veure (pdf)
(4) Normativa sobre l'estructura de les unitats de recerca a la UPC. CG 6/11 2006. Veure (pdf).
(5) Conveni Marc de Col∙laboració entre la Universitat Politècnica de Catalunya i el Consorci
Escola Industrial de Barcelona, relatiu a les activitats de transferència de tecnologia. 2005.
Veure (pdf).

Motivació
Des de l’aprovació de la primera normativa l’any 1995 s’han anat introduint esmenes en el càlcul
dels punts PATT. Els canvis han vingut de la incorporació de projectes i convenis gestionats per
noves unitats de les quals s’ha dotat la UPC.
La present normativa té dos objectius: introduir noves unitats gestores de projectes en el càlcul
dels PATT i recollir en un únic document tots els canvis introduïts al llarg dels anys.
Com a objectiu menor es pretén introduir algunes precisions sobre el seu càlcul, especialment pel
que fa al reconeixement de les unitats de recerca, els Centres de Recerca Vinculats i els Instituts
Universitaris de Recerca.

Definició de punts PATT
Els punts PATT són un indicador de la captació de recursos econòmics vinculats a la recerca, la
transferència de tecnologia i coneixement i la innovació.
Per al seu càlcul es tenen en compte els ingressos generats anualment pel professorat i personal
investigador en el marc de les unitats acadèmiques de la UPC i dels centres docents adscrits i
instituts universitaris adscrits, sempre i quan hi hagi un conveni que ho reguli per a aquests
darrers.
El seu càlcul és anual i la fórmula es manté igual:
PATT n=Ingressos n + 1/6 Ingressos (n‐1) + 1/12 Ingressos (n‐2)
nota: on “n” representa l’any sobre el qual s’ha calculat el PATT.
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Activitats que es valoren i unitats gestores
La tipologia d’activitats que es té en compte, així com les unitats que la gestionen és la següent:
Unitat gestora

Tipologia d’activitat

Data d’inici

Centre de Transferència de
Tecnologia. CTT












Programa Marc de la UE
Plan Nacional I+D+i
Pla de Recerca i Innovació
Altres projectes d’organismes públics
Ajuts, subvencions
Formació
Contractes (convenis)
Serveis
Llicències patents
Formació permanent

1996 (PATT 1995)

1999 (PATT 1998)



Igual que el CTT‐UPC

2005 (PATT 2004)






Contractes (convenis)
Serveis
Projectes AECID: PCI, CAP
Projectes europeus de cooperació
acadèmica: ALFA, TEMPUS, LLP, Erasmus
Mundus
Projectes de cooperació per al
desenvolupament

2012 (PATT 2011)

Fundació Politècnica de
Catalunya. FPC
Consorci Escola Industrial de
Barcelona. CEIB
Centre d’Innovació i Tecnologia.
CIT
Servei de Relacions
Internacionals. SRI

Centre de Cooperació per al
Desenvolupament. CCD



2012 (PATT 2011)

2012 (PATT 2011)

Els projectes de recerca i de transferència de coneixement gestionats per entitats vinculades a la
UPC i on participi PDI de la nostra Universitat no se'ls assignaran punts PATT, ja que no tenen una
repercussió econòmica directa a la UPC. Aquests projectes, sempre i quan s’hagin incorporat a la
base de dades UNEIX, es tindran en compte per a l'avaluació del Règim de Dedicació del PDI de la
UPC.

Còmput dels PATT per departament, institut universitari de recerca i grup
de recerca
Els PATT es calculen exclusivament per als departaments, instituts universitaris de recerca i grups
de recerca.
Per al càlcul del PATT per departament i institut universitari de recerca s’inclouen els ingressos
dels centres gestors següents: Departaments, Instituts universitaris de recerca, Centres específics
de recerca (CER), Centres TECNIO‐XIT i Càtedres UPC1. L’investigador principal del projecte està
adscrit o vinculat al departament o institut universitari de recerca.
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Càtedres UPC: actualment són la Càtedra d'Accessibilitat: Arquitectura, Disseny i Tecnologia per a Tothom,
Càtedra de Programari Lliure (CPL) i Càtedra Gaudí.
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Per al càlcul del PATT per grup de recerca es tindrà en compte que l’investigador principal del
projecte estigui vinculat al grup de recerca.
Els PATT no es calcularan a nivell de personal docent i investigador atès que les dades
d’ingressos que es disposen són de l’investigador principal i no hi consta el grau de participació
dels membres del projecte.
Centres gestors que no es tindran en compte. Les activitats que no es tindran en compte són
aquelles en les quals el centre gestor sigui un centre docent, una unitat d’administració i serveis,
òrgans col∙legiats de govern o òrgans unipersonals.

Còmput del PATT per EDP
En la normativa Consideració del personal de la UPC en referència a la participació a grups de
recerca i al còmput d’indicadors de RDI (PAR, PATT I EDP) CG 24/5 2005 s’estableixen els criteris
per al càlcul dels EDP.
L’EDP ens “indica si una determinada persona és o no computada com un efectiu amb la finalitat
d’obtenir mesures de productivitat de la producció científica (PAR/EDP) i de la transferència de
resultats de la recerca (PATT/EDP) dels grups de recerca i de les unitats”.
Breument es considera EDP tot el professorat i personal investigador a temps complet. En el cas
d’ajudants i PAS Laboral de Suport a la Recerca també es consideren els que tenen la titulació de
doctor. No és consideren EDP el professorat associat, visitant ni els becaris de recerca.
Anualment es calcularà el PATT per edp dels departaments, instituts universitaris de recerca i
grups de recerca.

Visibilitat i difusió de les dades
Anualment es publica l’informe d’indicadors de l’activitat de recerca (PAR i PATT) en el qual
s’informa dels valors del PATT i del PATT per EDP dels departaments, instituts universitaris de
recerca i grups de recerca.
A aquelles unitats i grups de recerca que ho sol∙licitin se li facilitarà el detall dels projectes i
professors que amb els seus ingressos han contribuït al càlcul del PATT de la seva unitat o grup de
recerca.

Vicerectorat de Política Científica

Barcelona, juny 2012
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