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Després de revisar la literatura oportuna, es creu convenient elaborar un 
document que reculli com hauria de ser el Sistema de Promoció Professional 
pels Titulats/ades no assistencials. Aquest Sistema de Promoció Professional 
ha de contemplar oportunitats de creixement pels professionals, i ha 
d’incloure l’autoavaluació, avaluació de l'activitat professional, formació, 
valoració del talent i de l’experiència adquirida. 

 
 
  

 

 

• Potencia el desenvolupament del talent. 

• Fomenta la igualtat d’oportunitats. 

• Millora la productivitat dels Titulats/ades no assistencials. 

• Millora la satisfacció dels mateixos. 

• Millora el nivell competencial de l’organització. 

• Fomenta l’adquisició de noves competències professionals, evitant 

l'obsolet. 

• Promou la pràctica basada en l’evidència. 

• Proporciona als Titulats/ades no assistencials oportunitats  de creixement 

professional, de canvi i d'alternatives. 

1. INTRODUCCIÓ 
 

2.  JUSTIFICACIÓ 
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És el sistema de reconeixement individualitzat exprés i públic, del 
desenvolupament assolit per un Titulat no asistencial en quant a 
coneixements i  a l’experiència professional, docent i de recerca, i a la 
progressió que es va assolint al llarg de la vida professional. 

 
Els objectius són: 
 

• Reconèixer el nivell de desenvolupament i fomentar la progressió dels i les 
Titulats/ades no assistencials 

 
• Millorar la motivació dels professionals. 
 
• Orientar a les persones en el sí de l’organització. 
 
• Millorar les competències individuals dels Titulats/ades no assistencials. 

 
• Contribuir de forma activa en la consecució dels objectius de la institució. 

 
 

 
 
 

• Voluntària, tant l’accés al Sistema de Promoció Professional, com els 
canvis de nivell, tenen caràcter voluntari i per tant ha de ser sol�licitat 
personalment per la persona interessada. 

 
• Universal, tots els treballadors/es amb contracte indefinit, que reuneixin 

els requisits establerts, poden tenir accés al Sistema de Promoció 
Professional. 

 
• Retribuïda/reconeguda econòmicament, cada nivell tindrà 

l’assignació econòmica que es determini en el seu moment. 
 
• Consolidable, tots els nivells tenen caràcter no reversible. 
 
• Estructurada en nivells, el Sistema de Promoció Professional 

s’estructura en 5 nivells que reconeguin la millora progressiva del 
professional a partir del nivell mínim exigit. 

 
• Avaluable, la participació en el Sistema de Promoció Professional és 

avaluable periòdicament mitjançant un sistema objectiu d’avaluació de les 
competències professionals. Es requereix d’un comitè d’avaluació. 

3. DEFINICIÓ I OBJECTIUS 

 

4. QUINES SÓN LAS CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES D’UN 

 MODEL DE SISTEMA DE PROMOCIÓ PROFESSIONAL? 
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Entenem que el model de Sistema de Promoció Professional de l’Hospital Clínic 
de Barcelona s’ha de basar en un sistema d’avaluació per competències. 
 
Les competències són aquell conjunt de coneixements, habilitats i actituds 
professionals que es manifesten en comportaments professionals requerits 
per al correcte acompliment professional que la nostra organització pretén 
desenvolupar i reconèixer entre els seus professionals. 
 
El domini d’aquestes s’adquireix al llarg del temps i a través de l’experiència 
(formativa i professional) que permetrà a la persona resoldre problemes 
específics, de forma autònoma i flexible. 

 
 
 

Competències 
professionals 
genèriques i 
Compromís 
institucional 
 

1. Habilitats associades amb valors professionals i ètics. 
2. Actituds. 
3. Comunicació. 
4. Treball en equip i relació interprofessional. 
5. Compromís institucional (participació, implicació, adaptació 
als canvis). 

Competències 
professionals 
específiques 
 

6. Planificació i organització 
7. Orientació a resultats 
8. Coneixement tècnic i aprenentatge continu.  
9. Gestió de projectes 
10. Comunicació: elaboració de documents i realització de 
presentacions 
 

Activitat 
curricular 
 

11. Formació  
12. Activitat docent 
13. Activitat científica 

 
 
  
 
 
 
 
 

 
5. QUÈ S’AVALUA EN EL MODEL DE SISTEMA DE PROMOCIÓ 

PROFESSIONAL? 
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Puntuació en crèdits per nivells 1 2 3 4 5 

Competències Generals + 
Compromís Institucional 

72 78 78 84 84 

Competències Específiques 50 60 70 75 80 

Aspectes curriculars 5 21 37 53 68 

  
Proposta de definició de les competències 
 

- COMPETÈNCIES PROFESSIONALS GENÈRIQUES I ESPECÍFIQUES 
 
1. Habilitats associades amb valors professionals i ètics. 
Capacitat d’incorporar a la pràctica els principis ètics i legals que guien la 
professió. 
 
2. Actituds 
Capacitat de raonament, resolució i anticipació de problemes, iniciativa, etc. 
Els ítems que es valoren són orientació al client, flexibilitat i aprenentatge, 
autocontrol i prevenció d’accidents. 
 
3. Comunicació amb client intern, extern o proveïdor 
Capacitat d’aconseguir una comunicació/relació efectiva amb altres persones, 
expressant clarament les idees, escoltant als altres i generant un clima 
positiu, especialment amb el client intern, extern o proveïdor.  
 
4. Treball en equip i relació inter i intraprofessional 
Capacitat de col�laborar amb la resta de professionals, formant part d’un grup 
que treballa compartint processos, tasques i objectius per donar una atenció 
integral i coordinada. 
 
5. Compromís institucional 
Capacitat de conèixer i comprendre les característiques específiques de 
l’hospital i d’alinear les seves accions i comportaments amb la visió, missió 
valors i objectius de la institució. 
 
Tant les competències professionals com el compromís institucional, s’avaluen 
en base als elements competencials i als criteris d’avaluació descrits en 
l’annex corresponent. 
 
 
- COMPETÈNCIES PROFESSIONALS ESPECÍFIQUES 
 
6. Planificació i organització 
Capacitat de prioritzar eficaçment i en tot moment les activitats a 
desenvolupar, prenent decisions adequades en funció dels recursos 
disponibles i gestionant els riscos imprevistos. 
 
7. Orientació a resultats 
Capacitat de presentar els resultats de l’activitat en temps i forma, acomplint 
els procediments comuns i específics. 
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8.  Coneixement tècnic i aprenentatge continu 
Aplicar les tècniques o coneixements tècnics adequats a l’activitat a 
desenvolupar. Identificar les habilitats i competències associades a l’activitat 
que realitza. 
  
9. Gestió de projectes 
Capacitat de definir objectius, planificar i controlar la implementació de 
projectes establint un sistema periòdic de seguiment. Aquests projectes 
podent disposar d’un equip de treball i pressupostos associats. 
 
10. Comunicació: elaboració de documents i realització de 
presentacions 
Capacitat realitzar documents amb una redacció precisa i clara, tenint en 
compte el interlocutor i els objectius del document. Realitzar presentacions en 
públic de forma clara, ordenada i orientada al interlocutor. 
 
 
-  ASPECTES CURRICULARS 
 
11. Formació 
Iniciativa, esforç i motivació per a assolir els continguts de les activitats 
formatives i de reciclatge professional. 
 
12. Activitat Docent 
Capacitat de participar i transmetre amb qualitat coneixements cap a 
alumnes, personal de nova incorporació i altres professionals. 
 
13. Activitat científica 
Capacitat de realització d’activitats de recerca/innovació que permetin 
replantejament de les activitats professionals, per aconseguir una millor 
eficàcia, producció i difusió del coneixement. 
 
Els aspectes curriculars s’avaluen en base als crèdits detallats en l’annex 
corresponent. 
 
L’avanç en el Sistema de Promoció Professional implica el reconeixement de la 
trajectòria del professional. 
Aquest fet, ha de permetre que la Institució conti amb la seva col�laboració 
com a expert en un moment determinat i depenent de les necessitats. 
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Els requisits d’accés al Sistema de Promoció Professional són 
dos: 
 

• Tenir una vinculació contractual indefinida amb l’Hospital Clínic. 
 

• Acomplir els criteris requerits per a cada nivell. 
Les persones amb contractació indefinida que optin al Sistema de Promoció 
Professional podran acreditar els períodes treballats a l’Hospital Clínic de 
Barcelona amb relació contractual temporal. 
 
 
Es efectes de còmput d’experiència, també es podran acreditar els anys de 
permanència com a personal de plantilla tant fix com suplent en altres 
institucions. 

 
6. REQUISITS D’ACCÉS I PROMOCIÓ 
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REQUISITS NECESSARIS PER ACCEDIR A CADA UN DELS NIVELLS DE LA CARRERA PROFESSIONAL

Nivell
Experiència: 

Anys previs al 
Nivell

Competències 
Generals + 
Compromís 
institucional

Competències 
Específiques

Criteris curriculars necessaris

Crèdits 
Mínims 

(veure peu 
quadre)

Nom

1 5 72-120 50-100 Formació, activitat docent o activitat científica 5 Titulat no assistencial 1

2 5 78-120 60-100 Formació, activitat docent o activitat científica 21 Titulat no assistencial 2

3 5 78-120 70-100 Formació, activitat docent o activitat científica 37 Titulat no assistencial 3

4 5 84-120 75-100

Formació de postgrau  relacionada amb l'àmbit 
professional (mínim 300 hores) i presentar una de les 
següents opcions: 
- Una publicació d'un article en una revista de reconegut 
prestigi de l'àmbit professional com primer o darrer 
autor
- Un capítol de llibre de l'àmbit professional
- Docència en matèries de l'àmbit professional
- Participació en un comitè extern d'experts com 
representant de l'Hospital

53 Titulat no assistencial4

5 5 84-120 80-100
Doctorat i tenir al menys un projecte propi d’investigació 
(IP)

Doctorat 
+IP

Titulat no assistencial Expert

Aspectes rellevants per calcular el creditatge:
a)  En els nivells 3, 4 i 5 una part dels crèdits només es podran computar per la realització d'activitat docent o activitat científica:
Nivell 3: 2 crèdits mínim per la realització d'activitat docent o científica
Nivell 4: 10 crèdits mínim per la realització d'activitat docent o científica
Nivell 5: 10 crèdits mínim per la realització d'activitat docent  
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o Periòdiques: en base als acords recollits al conveni col�lectiu. 
 

o Extraordinàries: 
� Quan es produeixi un canvi de titulació acadèmica   
� Quan hagi un canvi organitzatiu que ho requereixi. 

 
Aquestes revisions es canalitzaran mitjançant el Comitè d’Avaluació i hauran de 
ser aprovades per la majoria del Comitè d’Empresa i la Direcció de l’Hospital. 

 
 

 
Els professionals inclosos en aquest grup no havien estat adscrits a la Carrera 
Professional, per tant, es realitzarà una assignació inicial descrita en l’Annex a 
l’acord del Model de Sistema de Promoció Professional de l’HCB de data 
14/02/2013.   
 
Només durant el període de transició: 
 
En relació a l’Activitat Curricular: 
1) Es computaran els crèdits en base al valor real que tenien en el moment 

de la seva consecució. Els Màsters i Postgraus, per tant, es computaran en 
base a les hores de durada d’aquest, d’acord a l’equivalència 10 hores= 1 
crèdit. 

2) En el nivell 3 i 4, els crèdits mínims per a la realització d’activitat docent o 
científica són: Nivell 3: 1 crèdit. Nivell 4: 5 crèdits. 

 
En relació al Procés d’Avaluació: 
El procés d’avaluació ha de contemplar: 
 
Autoavaluació: Es l’avaluació que realitza el professional en primera instància 
i es materialitza en la presentació dels resultats dels indicadors curriculars i 
l’avaluació de les competències. 

o Qüestionari d’avaluació de competències complimentat pel 
professional. 

o Currículum Vitae junt amb el document que reculli aquesta activitat. 
 

Avaluació vertical: És la realitzada pel comandament immediat, mitjançant 
l’instrument d’avaluació de les competències. 
Un cop realitzades les avaluacions (del comandament i la pròpia), cal que es 
posin en comú en una entrevista entre el comandament immediat i el 
professional avaluat. D’aquesta entrevista ha de sortir el document definitiu per 
presentar a la Comissió d’Avaluació. En cas de desacord es presenten tots dos 
documents a la Comissió d’Avaluació. 

 
7. REVISIONS DEL CONTINGUT DEL DOCUMENT 

 

8. TRANSICIÓ AL MODEL DE SISTEMA DE PROMOCIÓ 

PROFESSIONAL 
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Avaluació 
 
El procés d’avaluació ha de contemplar: 
 
• Competències professionals genèriques i compromís institucional i 

competències específiques mitjançant: 
 
Autoavaluació: És l’avaluació que realitza el professional en primera 
instància i es materialitza en la presentació dels resultats dels indicadors 
curriculars i l’avaluació de les competències. 

 
• Qüestionari d’avaluació de competències complimentat pel professional 

 
Avaluació vertical: És la realitzada pel comandament immediat, mitjançant 
l’instrument d’avaluació de les competències, i el contrast del portafoli amb la 
informació recollida pel comandament a través d’entrevistes amb membres de 
l’equip interdisciplinar.  
 
Avaluació horitzontal: Un company/a de l’equip a determinar pel Comitè 
d’Avaluació. 
Només s’avaluaran aquells aspectes dels quals es tingui la informació suficient 
per emetre un judici pertinent. Quan no hi hagi suficient informació, no s’ha 
d’avaluar. 
 
Un cop realitzades les avaluacions (del comandament i la pròpia), i un cop el 
comandament ha recollit l’avaluació del membre de l’equip designat per 
omplir el qüestionari, cal que es posin en comú en una entrevista entre el 
comandament immediat i el professional avaluat. D’aquesta entrevista ha de 
sortir el document definitiu per presentar a la Comitè d’Avaluació. En cas de 
desacord es presenten tots tres documents a la Comitè d’avaluació. 

 
• Activitat Curricular 
• Altres documents 
 

9. COM HA DE SER EL PROCÉS D’AVALUACIÓ: QUI HA DE 

PARTICIPAR, QUINES EINES I AMB QUINA PERIODICITAT? 
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Comitè d’avaluació 
 
La responsabilitat màxima de dur a terme el procés d’avaluació dels 
candidat/es és del Comitè d’Avaluació. 
 
És competència d’aquesta la recollida de tota la informació pel procés 
d’avaluació, que inclou: 
 

• la publicació de la convocatòria 
• recollida de sol�licituds i processat de la informació 
• avaluació 
• resultat final d’assignació de nivells  

 
És responsabilitat també del Comitè d’Avaluació definir el seu reglament 
intern de funcionament, el qual ha de ser explicitat i conegut. 

 
Aquest Comitè està format per: 
 
 

• Director/a no assistencial o persona en qui delegui. 
• Director/a de Recursos Humans o persona en qui delegui. 
• 2 membres titulats/ades no assistencials elegits per la Direcció. 
• 2 membres titulats/ades no assistencials a proposta del Comitè 

d’Empresa. 
• 2 membres titulats/ades no assistencials del col�lectiu, que es 

presentin voluntàriament i elegits per sufragi universal. 
 
Les aprovacions realitzades per aquesta Comitè requeriran un mínim de 5 
vots. 
 
La durada del primer Comitè d’Avaluació serà de 4 anys. A partir d’aquí es 
renovarà cada dos anys el 50% dels membres del Comitè. 
 
Existirà també un “Comitè de garantia”, format per dues persones 
designades per i del propi Comitè (amb caràcter anònim), per intervenir en 
els casos de no acord en els sistemes d’avaluació. Les seves normes de 
funcionament han de ser explicitades al reglament de funcionament del 
Comitè d’Avaluació. 
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Els comandaments i altres càrrecs específics són professionals que 
puntualment estan ocupant un lloc de treball en un àmbit de diferent 
responsabilitat.  
 
El Sistema de Promoció Professional s’aplicarà de la mateixa manera als 
comandaments i altres càrrecs específics, tenint en compte que l’avaluació de 
les seves competències es farà en les especifiques del seu lloc de 
responsabilitat en aquell moment. l’Activitat Curricular seguirà el model de la 
Sistema de Promoció Professional. 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
10. COM ARTICULAR LA COMBINACIÓ DE L’ACTIVITAT DE 

GESTIÓ AL SISTEMA DE PROMOCIÓ PROFESSIONAL? 
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11: ANNEXES 
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A)     COMPETÈNCIES  PROFESSIONALS GENÈRIQUES I COMPROMÍS INSTITUCIONAL
               

1.       Habilitats associades amb valors professionals i ètics.

ELEMENT COMPETENCIAL COMPORTAMENTS OBSERVABLES CRITERIS DE AVALUACIÓ
Puntuació 

directa
Puntuació 

parcial
No 

Procedeix
Puntuació 

Total

Manté la privacitat de la informació (verbal i escrita). 
Discreció. 0 a 10 5 NP

Mostra  respecte amb la situació de les persones. Actua 
protegint la privacitat física i emocional de la persona. 0 a 10 5 NP

2.       Actituds

ELEMENT COMPETENCIAL COMPORTAMENTS OBSERVABLES CRITERIS D’AVALUACIÓ
Puntuació 

directa
Puntuació 

parcial
No 

Procedeix
Puntuació 

Total

Es dirigeix al client intern o extern pel seu nom. 0 a 10 2 NP

Respon oportunament en temps i qualitat a les peticions 
dels clients interns o externs.

0 a 10 3 NP

Ofereix una atenció cordial i efectiva als clients interns o 
externs.

0 a 10 4 NP

Busca alternatives i ofereix solucions quan els 
requeriments  plantejats són difícils de satisfer.

0 a 10 3 NP

Escolta amb amabilitat i comprensió les queixes o 
requeriments insatisfets dels clients interns o externs.

0 a 10 3 NP

ELEMENT COMPETENCIAL COMPORTAMENTS OBSERVABLES CRITERIS D’AVALUACIÓ
Puntuació 

directa
Puntuació 

parcial
No 

Procedeix
Puntuació 

Total

Està interessat/da i amb disposició per formar-se en 
noves tendències, nous enfocaments i noves formes de 
treballar.

0 a 10 5 NP

Proposa iniciatives de canvi o de millora que aporten 
valor afegit al seu acompliment. 0 a 10 5 NP

2.2. Flexibilitat i 
aprenentatge

Manté la confidencialitat de les informacions que 
rep i en fa un bon ús.
Les seves actuacions mostren sempre respecte 
envers els clients interns, externs o proveïdors.
Les seves actuacions van encaminades sempre a 
preservar la intimitat client intern o extern.

10

15

10

2.1. Orientació al client 
intern/extern o usuari.

1.1.  Preservar la 
confidencialitat, privacitat i 
intimitat.

 

 

11.1: COMPETÈNCIES PROFESSIONALS 
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ELEMENT COMPETENCIAL COMPORTAMENTS OBSERVABLES CRITERIS D’AVALUACIÓ
Puntuació 

directa
Puntuació 

parcial
No 

Procedeix
Puntuació 

Total

Dóna i rep crítiques de manera constructiva, mantenint 
la calma.

0 a 10 5 NP

Accepta les diferències i conflictes a l’equip i tolera les 
dificultats que comporta.

0 a 10 5 NP

ELEMENT COMPETENCIAL COMPORTAMENTS OBSERVABLES CRITERIS D’AVALUACIÓ
Puntuació 

directa
Puntuació 

parcial
No 

Procedeix
Puntuació 

Total

2.4. Prevenir accidents i/o 
abordar adequadament les 
situacions que posen en perill 
la seguretat pròpia o d’altres 
al seu voltant.

Aplica les mesures de seguretat en funció dels riscos 
identificats.

0 a 10 10 NP 10

3.       Comunicació

ELEMENT COMPETENCIAL COMPORTAMENTS OBSERVABLES CRITERIS D’AVALUACIÓ Puntuació 
directa

Puntuació 
parcial

No 
Procedeix

Puntuació 
Total

Porta la identificació en un lloc visible per tal que es 
pugui identificar.

Porta sempre la tarja d’identificació personal de forma
llegible.

0 a 10 2,5 NP

Sempre es presenta, identifica i es acomiada amb 
respecte.

Es presenta, identifica, dirigeix i acomiada amb
respecte.

0 a 10 2,5 NP

S’expressa de manera clara i senzilla adaptant el
seu llenguatge verbal i no verbal, al tipus
d’interlocutor. 

S’expressa de manera clara i senzilla adaptant el seu
llenguatge verbal i no verbal, al tipus d’interlocutor. 

0 a 10 2,5 NP

Informa amb un llenguatge que es troba a l'abast 
del pacient i acompanyants o client intern.

Proporciona informació adequada a les necessitats i
capacitats de la persona.

0 a 10 2,5 NP

2.3. Autocontrol i tolerància 
a la pressió.

10

3.1.   Establir una 
comunicació funcional amb el 
client intern, client extern o 
proveïdor.

10
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4.       Treball en equip i relació interprofessional

ELEMENT COMPETENCIAL COMPORTAMENTS OBSERVABLES CRITERIS D’AVALUACIÓ Puntuació 
directa

Puntuació 
parcial

No 
Procedeix

Puntuació 
Total

Es comunica amb tots els membres de l’equip 
interdisciplinari per suggerir, obtenir o pactar 
modificacions

0 a 10 1 NP

Es mostra cordial amb l’equip de treball immediat, 
oferint disponibilitat i col�laboració

0 a 10 1 NP

S’adapta a la dinàmica de grup. 
0 a 10 1 NP

S’interessa per conèixer els reptes i els objectius que 
persegueix l’equip de treball. 

0 a 10 1 NP

 Formula  propostes per a assolir millor els objectius de 
l’equip.  

0 a 10 1 NP

 Realitza els requeriments i demandes de l’equip encara 
que siguin complexes o li desagradin. 

0 a 10 1 NP

Afavoreix un ambient agradable de treball, bon clima i 
esperit de cooperació.

0 a 10 2 NP

Té una  participació activa i constructiva.
0 a 10 2 NP

ELEMENT COMPETENCIAL
COMPORTAMENTS OBSERVABLES

CRITERIS D’AVALUACIÓ Puntuació 
directa

Puntuació 
parcial

No 
Procedeix

Puntuació 
Total

Participa en el grup, dona suport a les decisions d'aquest
i realitza la part que li correspon.

0 a 10 2,5 NP

Es mostra assertiu/iva. 0 a 10 2,5 NP

Transmet tranquil�litat en les situacions d’estrès. 0 a 10 2,5 NP

Canalitza els esforços propis i els dels demés cap a una
consecució dels objectius comuns.

0 a 10 2,5 NP

ELEMENT COMPETENCIAL
COMPORTAMENTS OBSERVABLES

CRITERIS D’AVALUACIÓ Puntuació 
directa

Puntuació 
parcial

No 
Procedeix

Puntuació 
Total

S’expressa clarament, adequant-se al interlocutor.
0 a 10 2 NP

Comparteix el seu coneixement. 
0 a 10 2 NP

Reforça positivament l’aprenentatge durant tot el
procés. 

0 a 10 4 NP

Reconeix les pròpies limitacions dels coneixements o
habilitats.

0 a 10 2 NP

4.1.   Integrar-se en l’equip 
de treball de la unitat/ 
departament

4.2.  Crear cohesió i facilitar 
el treball en equip amb 
diferents professionals de 
múltiples disciplines.  

4.3.   Participar en el procés 
d’acollida i aprenentatge dels 
nous membres de l’equip i 
dels alumnes en pràctiques.  

10

10

10
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5.       Compromís institucional

ELEMENT COMPETENCIAL COMPORTAMENTS OBSERVABLES CRITERIS DE AVALUACIÓ Puntuació 
directa

Puntuació 
parcial

No 
Procedeix

Puntuació 
Total

Assumeix la missió, visió, valors i objectius de la
institució com a propis i els converteix en arguments
vàlids per recolzar les seves actuacions.

0 a 10 3 NP

Incorpora les línies prioritàries de la institució a la seva
pràctica professional.

0 a 10 3 NP

Col�labora en las acciones de millora establertes. 0 a 10 4 NP

ELEMENT COMPETENCIAL COMPORTAMENTS OBSERVABLES CRITERIS DE AVALUACIÓ Puntuació 
directa

Puntuació 
parcial

No 
Procedeix

Puntuació 
Total

S’implica activament en la posta en marxa de nous
projectes de millora o canvis organitzatius.

No aplica/   
0 al 10

5 NP

Participa de manera activa la introducció d’innovacions i
canvis a la pràctica professional i a la institució.

0 a 10 5 NP

Participa en Grups de Treball a la unitat/departament o
amb altres unitats/ departaments. 0 a 10 5 NP

Coneix la Missió, visió, valors i objectius de la 
Institució.
Argumenta les seves actuacions en base als 
principis de la institució.

5.1.   Identificar la missió, 
visió, valors i objectius de la 
institució.

5.2.     Mantenir una actitud 
de disponibilitat i disposició 
favorable a participar en 
projectes de la organització.

Col�labora positivament davant els canvis proposats 
en el seu Servei/ Unitat/ Direcció/ Àrea.
Fa aportacions positives davant propostes 
innovadores en el seu àmbit de treball
Explica als companys menys experts, el objectius a  
assolir en el Servei/ Unitat/ Direcció/ Àrea.

10

15
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ELEMENT COMPETENCIAL COMPORTAMENTS OBSERVABLES CRITERIS DE AVALUACIÓ Puntuació 

directa
Puntuació 

parcial
No 

Procedeix
Puntuació 

Total

Programa les activitats en les que participa 0 a 10 5 NP

Gestiona i administra els recursos en relació a la tasca o
projecte que realitza

0 a 10 5 NP

Realitza el seguiment i avalua els plans d'acció 0 a 10 5 NP

ELEMENT COMPETENCIAL COMPORTAMENTS OBSERVABLES CRITERIS D’AVALUACIÓ Puntuació 
directa

Puntuació 
parcial

No 
Procedeix

Puntuació 
Total

Vetlla pel treball realitzat és conforme els estàndards de 
qualitat establerts.

0 a 10 5 NP

Vetlla pel treball realitzat és conforme el temps 
establert.

0 a 10 5 NP

Documenta l'activitat realitzada i en reporta les dades. 0 a 10 5 NP

Optimitza els recursos disponibles. 0 a 10 5 NP

Proposa nous escenaris amb procediments creatius i 
assolibles.

0 a 10 5 NP

Mesura els resultats per tal d'analitzar-los. 0 a 10 5 NP

Vetlla pel seu àmbit tenint en compte els altres 
departaments/unitats de la organització.

0 a 10 5 NP

ELEMENT COMPETENCIAL COMPORTAMENTS OBSERVABLES CRITERIS D’AVALUACIÓ Puntuació 
directa

Puntuació 
parcial

No 
Procedeix

Puntuació 
Total

S'actualitza en el seu àmbit i en altres àmbits de treball 
d'altres disciplines associades directament a l'àmbit de 
treball.

0 a 10 5 NP

Coneix i utilitza els conceptes teòrics de la seva activitat 
com a base per a la pressa de decisions a la pràctica.

0 a 10 5 NP

10

Presenta els resultats de la seva activitat en temps i 
forma.
Acompleix els procediments comuns i específics.
Elabora propostes, procediments, memòries de la 
seva activitat amb l’objectiu de l’anàlisi i la millora.
Elabora informes on s’inclouen mesures i índex de 
l’activitat i procediments.
Fixa objectius que assoleixen canvis per a la millora 
dels resultats.
Realitza accions de benchmarking amb altres 
organitzacions.
Crea i proposa nous estàndards de treball.
Segueix els procediments establerts de qualitat.
Vetlla per la legalitat de totes les accions que 
comporta la seva activitat

7. Orientació a resultats

35

Aplica les tècniques/coneixements i conceptes 
teòrics adequats a l'activitat a desenvolupar.
Identifica les habilitats i competències associades a 
l'activitat que realitza.
S'actualitza a través de benchmarking, informació a 
la xarxa, revistes reconegudes, jornades o xerrades, 
entre altres exemples.
Identifica els coneixements necessaris per a 
realitzar una activitat.

8. Coneixement tècnic i 
aprenentatge continu

Prioritza eficaçment i en tot moment les activitats 
que desenvolupa.
Pren decisions adequades en funció dels recursos 
disponibles.
Gestiona riscos imprevistos, tenint en compte la 
planificació.

6. Planificació i organització

15

B) COMPETÈNCIES PROFESSIONALS ESPECÍFIQUES 
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ELEMENT COMPETENCIAL
COMPORTAMENTS OBSERVABLES

CRITERIS D’AVALUACIÓ Puntuació 
directa

Puntuació 
parcial

No 
Procedeix

Puntuació 
Total

Realitza els projectes en el termini acordat. 0 a 10 7,5 NP

Realitza reunions de seguiment del projecte 0 a 10 7,5 NP

Treballa conjuntament amb persones internes o externes associades al projecte0 a 10 7,5 NP

Optimitza els recursos associats al projecte 0 a 10 7,5 NP

ELEMENT COMPETENCIAL COMPORTAMENTS OBSERVABLES CRITERIS D’AVALUACIÓ
Puntuació 

directa
Puntuació 

parcial
No 

Procedeix
Puntuació 

Total

Elabora documents escrits tenint en compte l’objectiu 
d’aquest i els interlocutors als quals va dirigit.

0 a 10 5 NP

Realitza exposicions orals de forma clara i amb 
argumentacions adients al interlocutor/a.

0 a 10 5 NP

10

10. Comunicació: elaboració 
de documents i realització de 
presentacions

Els documents contenen una redacció precisa i 
clara.
Els documents es presenten tenint en compte 
l’interlocutor/a al qual van dirigits i als objectius del 
document.
En el cas de presentacions en públic (reunions, 
formacions, etc.) realitza una exposició clara, 
ordenada i orientada l’interlocutor/a, marcant els 
objectius de la presentació.

9. Gestió de projectes

30

Defineix i concreta objectius, planifica i controla la 
implementació dels projectes en els que participa o 
és líder.
Estableix un sistema periòdic del desenvolupament 
del projecte a través de reunions i indicadors o 
altres eines.
Lidera el projecte amb empreses externes i recursos 
interns en el desenvolupament del projecte.
Controla el pressupost associat al projecte.
Coordina les persones, internes o externes, 
associades al projecte.
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1. Formació  
 
La formació indispensable per accedir a la categoria/activitat professional no 
computarà per l'assoliment de mèrits. 
 
Doctorat: Ha d’estar relacionat amb la categoria/ activitat professional. 
 
Màsters universitaris: El còmput de crèdits és 25 hores/crèdit (titulació 
superior en crèdits europeus Pla de Bolonya). 
 
Formació de postgrau (Màsters i postgraus propis): 
Ha d’estar relacionat amb la categoria/ activitat professional. 
El còmput de crèdits és 25 hores/crèdit. 
 
Assistència a cursos: 
Assistència a seminaris, jornades de formació continuada. 
En l’apartat de formació continuada es valoren, per a cada categoria, lloc de 
treball o grup professional, els cursos i tallers de caràcter especialitzat que 
estan relacionats amb les competències professionals que corresponen o són 
desitjables per a cada un d’ells. Cal distingir entre dos tipus de formació 
continuada: específica i transversal. 
 
La formació específica, pròpia d’una categoria, lloc de treball o grup 
professional, la qual es valora sense més limitació que la puntuació màxima 
valorable del factor formació.  

 
La formació transversal, que no és privativa d’una categoria, lloc o grup 
concrets, sinó que a través d’una sèrie de tècniques o coneixements generals, 
afavoreix un millor desenvolupament del professional. Es valora per a tots els 
grups professionals, però com a màxim pot constituir el 50% de la puntuació 
màxima valorable per al factor formació. Inclou les següents matèries: 

• Prevenció de riscos laborals  
• Ofimàtica  
• Idiomes  
• Normativa bàsica i organització del sistema sanitari  
• Millora personal / Desenvolupament personal  

 

 

 

 

 

11.2: ACTIVITAT CURRICULAR 
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Criteris de valoració 

Tipus de formació Crèdits 

Presencial o videoconferència 1 hora = 0,08 crèdits  

A distància / on-line  1 hora = 0,06 crèdits 

Presencial (quan no s’acreditin hores ni 
crèdits) 

1 dia = 0,24 crèdits  

A distància (quan no s’acreditin hores ni 
crèdits) 

1 dia = 0,18 crèdits 

Semipresencial / On-line semipresencial 
Part presencial: 0,08 crèdits/hora 
Part a distància: 0,06 crèdits/hora 

 

Formació específica 
Límit màxim de crèdits: puntuació màxima 

valorable del factor formació 

 

Formació transversal 
Límit màxim de crèdits: 50% de la 

puntuació màxima valorable del factor 
formació 

 
 

2. Activitat docent 
 
Docència de Grau i/o postgrau 
Inclou les següents activitats de caràcter docent: 
 

• Cursos de grau o postgrau autoritzats i organitzats per universitats, 
escoles universitàries i centres de formació. 

 
• Altres activitats docents en cursos de postgrau organitzats i/o autoritzats 

per: Ministeri de Ciència i Tecnologia, Departaments de la Generalitat de 
Catalunya, Entitats gestores d’Institucions Sanitàries de la Seguretat 
Social (ICS, ICASS...). Organismes autònoms docents dependents del 
Departament de Salut (IES). 

 

S’assignaran crèdits per hores lectives impartides en cursos de grau quan 
el/la professional participi com a ponent en sessions dins de 
l’assignatura/curs, o bé com a professor/a universitari/ària titular o 
responsable de l’assignatura/curs.  
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Docència de Cicles Formatius, Grau i Postgrau (cursos) 
 

Nivell docència Rol docent Durada Crèdits 

FP/ Cicles Formatius Professor-a 10 hores 0,75 

Grau/Especialitat  Professor-a 10 hores 1 

Postgrau Professor-a 10 hores 1,10 

 
Docència de Cicles Formatius, Grau i Postgrau (pràctiques) 

 

Nivell docència Rol docent Durada Crèdits 

FP/ Cicles Formatius Tutor-a pràctiques 1 promoció 0,75 

Grau/Diplomatura Professor-a/tutor-a pràctiques 1 promoció 1 

Especialitat  Tutor-a pràctiques 1 promoció 1 

Pràctiques de Postgrau Professor-a pràctiques 10 hores 0,10 

 
 

Docència en Formació continuada 
La formació continuada es computarà tant la interna com la externa. En el cas 
de la formació continuada interna, haurà de ser acreditada per l’Hospital i 
queda exclosa aquella que forma part de l’activitat troncal del professional a 
l’hospital. 

 

Rol docent Modalitat Durada(*) Crèdits 

Professor-a Presencial 10 hores 0,25 

Professor-a Semi-presencial 10 hores 0,20 

Tutor-a, coordinador-a On-line, a distància 10 hores 0,18 
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3. Activitat científica 
 
Les activitats de recerca hauran d’estar vinculades amb la categoria. 
S’inclouen en aquest apartat les aportacions dels / de les professionals que 
compleixin els criteris establerts en relació a: 

• Publicacions: llibres i articles. 
• Ponències, comunicacions i pòsters. 
• Tesis doctorals dirigides. 
• Projectes de recerca i assaigs clínics aprovats. 
• Patents, models registrats i en explotació. 
• Estades en centres de referència: 0.25 crèdits per mes (nacional) i 0.5 

(internacional). 
• Participació en grups i xarxes acreditades. 
• Revisió d’articles científics 0.5 crèdits (nacional) per any i 1 crèdit 

(internacional) per any. 
 
 
Llibres i articles 

 

Sense factor d’impacte (*)    0,20 a 1 crèdits per article 
 

Originals i 
articles de 

revisió Amb factor d’impacte (FI)   Entre 3 i 6 crèdits per article 

Editor o coeditor   6 crèdits per llibre 

Autor o coautor   8 crèdits per llibre 

Únic autor   2 crèdit per capítol (Màxim 4 capítols) 

Llibres i 
capítols de 

llibre 
 Autor de capítol 

Coautor  
  1 crèdit per capítol (Màxim 4 
  capítols) 
  

(*)  de reconegut prestigi professional 
 

Ponències i comunicacions 
S’avaluaran les següents aportacions: 

• Ponències: exposicions orals convidades a congressos i jornades en 
format de conferència, taula rodona, moderacions de taules o realització de 
taller. 

• Comunicacions orals: exposicions orals acceptades pel Comitè Científic 
del congrés o jornada i exposades en les taules rodones corresponents, es 
valoraran els 6 primers noms dels autors. 

• Pòsters: presentacions en format pòster als mateixos congressos i 
jornades científiques. Es valoraran els 6 primers noms dels autors del 
pòster. 
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Nacionals  Internacionals 
Ponències 1 crèdits 2 crèdits 
Comunicacions orals  0,5 crèdits 1 crèdits 
Pòsters 0,3 crèdits 0,5 crèdits 
Membre comitè organitzador/científic 2 crèdits 3 crèdits 
Moderador taula rodona 1 crèdits 2 crèdits 
Assistència a congressos, jornades 0,1 crèdits 2 crèdits 

 

Tesis doctorals 
 

Compartida Única  

Núm. Crèdits Núm. Crèdits 

Direcció 1 0,75 1 1 

Tutoria/codirecció 1 0,5 1 0,75 

 
Projectes de recerca/innovació no competitius  

 

Investigador-a principal 3 crèdits per projecte de recerca 

Investigador-a 
col�laborador-a 1,5 crèdits per projecte de recerca 

 
Participació en xarxes/grups de recerca 

 
Es valorarà la participació activa com a membre d’un grup de recerca 
consolidat o xarxes temàtiques consolidades en projectes de grup o xarxa 
(abans DURSI, ara DUIE: Departament d’Innovació, Universitat i Empresa). 

 
 L’assignació de crèdits per participació en grups i xarxes acreditades de 
recerca dependrà de la classificació d’aquests grups i xarxes, així com de si es 
participa com a investigador principal o col�laborador. 

 
 Investigador 

principal 
Investigador 
col�laborador 

Xarxes internacionals competitives 6 crèdits 3 crèdits 

Xarxes de Centres i Grups FIS 
(Fons d’Investigació) 4 crèdits 2 crèdits 

Grups i xarxes  acreditades/finançades per 
l’AGAUR, COIB i altres agencies finançadores 
competitives 

3 crèdits 1,5 crèdits 

4. Altres mèrits valorables 
• Participació en estudis multicèntrics de societats científiques, centres 

sanitaris, col�legis professionals, administració pública... 


