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Punts PATT: són un indicador de la captació de recursos econòmics vinculats a la recerca, 

la transferència de tecnologia, el coneixement i la innovació, que s’obtenen anualment a la UPC 

des del 1995. 
Es calculen a partir dels ingressos que generen els projectes, convenis, sub-

vencions, activitats de formació continuada, etc. gestionats pel Centre de 

Transferència de Tecnologia (CTT), la Fundació Politècnica de Catalunya 

(FPC), el Consorci Escola Industrial de Barcelona (CEIB), el Centre d’Innovació i Tecnologia (CIT), 

el Gabinet de Projectes Específics (GPE) i el Centre de Cooperació per al Desenvolupament 

(CCD). 
 

PATT RDI:  és un nou indicador dels recursos captats per a Recerca, Desenvolupament i Innova-

ció. En part és un subconjunt de les dades que serveixen per al càlcul del PATT però també inclou 

ingressos per altres conceptes com la creació d’spin offs i els trams de recerca. 
 

 

A partir d’aquest dilluns 9 de novembre des de DRAC es poden consultar tant els punts PATT i 

PATT RDI dels anys 2013 i 2014, com els ingressos, trams de recerca i spin-off de l’any 

2011 al 2014. Tant els PATT com els PATT RDI ja s'han actualitzat amb els nous departaments 

aprovats fins avui, així com als nous grups de recerca aprovats darrerament.  

 

S’obre un període d'al·legacions fins el 20 de novembre per tal de notificar qualsevol incidèn-

cia en les dades mitjançant un correu electrònic a l'adreça Suport.DRAC@upc.edu, o obrint un 

tiquet a través de https://drac.upc.edu/suport .  

 

PUNTS PATT I PATT RDI PER DEPARTAMENTO/I NST ITUT/GRUP DE RECERCA DISPONIBLES A DR AC 

Podeu trobar més informació sobre els punts PATT i PATT RDI  al portal de DRAC:  
 

UPC. Punts PATT i PATT RDI  

 Nova informació disponible a DRAC 

Director departament/institut Del departament/institut:  PATT, PATT RDI, ingressos, Trams de recerca i Spin-offs 

Responsable Grup de Recerca Del grup de recerca:  PATT, PATT RDI, ingressos, Trams de recerca i Spin-offs 

Investigador Principal (IP) de 

projecte/conveni 

Els ingressos dels projectes/convenis dels quals n’és IP 

http://drac.upc.edu/
mailto:suport.drac@upc.edu
https://drac.upc.edu/suport
http://drac.upc.edu/info/lavaluaciodel-curriculum-vitae/copy_of_upc-punts-par
http://drac.upc.edu/info/lavaluaciodel-curriculum-vitae/copy_of_upc-punts-par
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Passos per a consultar a DRAC les noves dades  de PATT i PATT RDI 

(Per a director de departament/institut o responsable de grup de recerca): 

 
1er) Des de dins del DRAC, accediu a la pestanya de PAR/PATT 

 

2on) Seleccioneu de les consultes de PATT la informació que us interessi veure 
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3er) Un cop dins de l’apartat triat, seleccioneu l’any. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4rt) A continuació us apareixerà el camp Entitat on ha  

de constar el departament/grup de recerca del qual  

sou responsable, cal que premeu Consultar. 

 

http://drac.upc.edu/
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5è) Un cop generat el llistat amb la informació requerida  

us apareixerà un document excel a la part de Resultats  

del càlcul. Només caldrà que cliqueu a sobre el logo de 

l’excel per consultar el resultat de la consulta. 

 

 

 

Exemple de llistat del càlcul de PATT d’un any: 
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En el cas de IPs de projectes només es veurà un apartat d’informació disponible: 

 

Podeu trobar més informació sobre els punts PATT i PATT RDI  al portal de DRAC:  
 

UPC. Punts PATT i PATT RDI . 

http://drac.upc.edu/
http://drac.upc.edu/info/lavaluaciodel-curriculum-vitae/copy_of_upc-punts-par
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REESTRUCTURACIÓ DE DEPARTAMENTS A DRAC 

Aquest darrer cap de setmana s’ha actualitzat a DRAC l’adscripció del PDI als nous departaments aprovats 

recentment, a partir de les dades que consten a la base de dades de personal (SPA). En aquests moments 

estem treballant per actualitzar la vinculació dels Grups de Recerca als nous departaments, així com el llistat 

de persones de suport DRAC dels antics departaments que ara continuaran donant suport als nous.  A par-

tir de la propera setmana tots aquests canvis es veuran reflectits a FUTUR. 

Respecte als indicadors de recerca i transferència de tecnologia, els PATT i PATT RDI disponibles a DRAC 

ja s'han actualitzat amb els nous departaments aprovats fins avui. Els PAR està previst que properament esti-

guin disponibles els dels darrers 3 anys.  

PORTAL DE RECERCA DE CATALUNYA (PRC)  

El Portal de Recerca de Catalunya (endavant PRC) és un projecte creat per la Direcció General de Recerca 

de la Secretaria d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, i coordinat pel CSUC.  

En aquests moments encara està en fase de proves i no està obert al públic 

 http://portalrecerca.csuc.cat/  
(Usuari: prc ;  password: orcid) 

Aquest Portal, semblant al FUTUR de la UPC, recull, mostra i difon des d’un lloc únic els resultats de la 

recerca produïda a les universitats catalanes, en quant a investigadors, publicacions, grups i projectes de 

recerca. 

Cal tenir en compte que només es mostren aquells investigadors que disposin d’un codi ORCID 

que estigui informat en el DRAC en el moment que s’ha fet l’extracció de les dades cap al PRC. 

Totes les dades de publicacions, tesis, i projectes competitius s’han extret del DRAC el dia 22 d’octubre i 

s’aniran actualitzant periòdicament. Al ser una versió en proves el Portal pot contenir alguns errors. Tot 

allò que vulgueu comunicar-nos ho podreu fer a: prc.contacte@upc.edu 

   

Què és l’ORCID: http://publica.upc.edu/ca/autoria/orcid 

On s’introdueix a DRAC: https://drac.upc.edu/drac/dadesPersonals/persona/list.html 
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