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INSTRUCCIONS PER A EMPLENAR EL FORMULARI:  
Sol·licitud de mèrits docents (quinquennis) 
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Objecte del document 
Aquest document conté informació important sobre el procediment de sol·licitud de mèrits 
docents (quinquennis). Així mateix, descriu els aspectes bàsics per a poder emplenar el formulari 
de sol·licitud correctament per a cadascun dels casos previstos. 
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Requisits tècnics 
Per a poder emplenar el formulari de sol·licitud haurem de tenir un navegador amb la versió 
indicada en la següent llista o una versió superior: 

• Google Chrome 24+ 
• Microsoft Edge 13+ 
• Mozilla Firefox 25+ 
• Opera 18+ 
• Safari 6+ 

No és compatible amb Internet Explorer. 
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Emplenar el formulari de sol·licitud 
El formulari de sol·licitud està dissenyat de manera que les dades necessàries es distribueixen 
en diferents pestanyes. En cadascuna, i depenent de la vostra selecció personal, heu d'emplenar 
dades per a omplir la sol·licitud. Podeu desplaçar-vos-hi fent ús dels botons “Següent” o 
“Anterior”, o bé fent clic directament sobre el nom que identifica cada pestanya. 

Qüestions generals 

Tingueu en compte el següent:  
 

• Els camps l'etiqueta descriptiva dels quals està marcada amb el símbol *, són 
d'emplenament obligatori. Heu d'emplenar-los per a poder trametre la sol·licitud.  

• Els camps mostrats amb fons en color gris no poden modificar-se, excepte indicació 
expressa mitjançant alguna opció del formulari.  
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Pestanyes 

Pestanya “Informació” 
És la pestanya que es mostra quan accediu al formulari. Conté un text informatiu sobre l'objecte 
d'aquest formulari i un enllaç al present document. 
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Pestanya “Sol·licitant” 
Ja que per a accedir al formulari de sol·licitud és necessari que us hàgeu identificat prèviament 
per algun dels mètodes d'identificació disponibles en les seus electròniques, aquesta pestanya 
mostra les dades principals de la persona identificada, que actua com a sol·licitant: 

 

Tingueu en compte el següent: 

• En aquesta pestanya es precarrega informació a partir de la vostra identificació 
(DNI/NIF).  

• L’adreça electrònica és el correu amb el qual us heu registrat en la seu electrònica, i on 
rebreu qualsevol comunicació relacionada amb aquest procediment. 
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Pestanya “Expedient personal” 
Aquesta pestanya us mostra les dades que consten en el vostre expedient personal al Servei de 
Recursos Humans i amb incidència en aquest procediment. 

En el cas que ja tingueu reconegut algun mèrit docent, se us mostrarà informació relativa a 
l'última avaluació: 

 

En el cas que no tingueu reconegut cap mèrit docent, se us mostrarà informació relativa als 
serveis prestats com a PDI que consten en el seu expedient personal en el Servei de RH: 

 

En tots dos casos, se us mostrarà una relació de períodes de temps o trams que cal avaluar 
segons el càlcul realitzat per l'aplicació en funció de la informació indicada que consta en el 
vostre expedient personal: 

 

Es recorda que, d'acord amb la normativa aplicable, la data de finalització del tram que cal 
avaluar és el dia en què es compleix el període quinquennal de serveis en qüestió si aquesta data 
correspon a l'any 2020 o anteriors; en aquest cas, el cos docent aplicat a aquest tram és al que 
pertany la persona interessada en aquesta data. No obstant això, si el període quinquennal es 
compleix l'any 2021 o posteriors, la data de finalització del tram és el 31 de desembre i el cos 
docent que cal considerar per a aquest tram és al que pertanga a 31 de desembre.  
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A continuació, es mostra una pregunta, de resposta obligada, en funció de la qual s'habilitarà 
una nova pestanya per a la introducció d'altres serveis docents o no: 

 

Ha d'utilitzar-se obligatòriament aquest apartat per a incorporar a la sol·licitud aquells serveis 
com a PDI realitzats en altres universitats que no consten en el seu expedient, així com aquelles 
activitats docents que s'hagen pogut realitzar durant els períodes com a Becari/Contractat FPI o 
altres programes similars. 
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Pestanya “Altres serveis” 
Si en la pestanya “Expedient personal” heu respost “Sí” a la pregunta “Ha impartit docència 
oficial en altres universitats que compute a l’efecte de quinquennis?”, s'habilitarà aquesta 
pestanya, en la qual podreu introduir altres serveis docents que no consten en el vostre 
expedient personal, els documents que els acrediten i observacions: 

 

Per a cada període de serveis que vulgueu incorporar, heu d'afegir una fila amb la informació 
corresponent. Amb aquesta finalitat, premeu la icona . Es mostra una fila amb tots els camps 
en blanc. Empleneu-los tots amb la informació que pertoque i incorporeu el document 
justificatiu. 

Perquè aquests serveis i activitats puguen ser considerats en el procés d'avaluació ha de 
justificar-se fefaentment per l'interessat tots els extrems necessaris, aportant-se documents 
acreditatius punt del període concret que s'al·legue de docència (a través de fulls de servei, 
certificats de beca/contracte, etc.), com de la preceptiva autorització prèvia per a aquesta 
col·laboració docent (còpies de les autoritzacions efectuades pels vicerectorats competents, 
etc.) i, així mateix, en cas de docència realitzada en altres universitats, amb certificacions 
acreditatives dels resultats de les enquestes de l'alumnat. 

Si voleu eliminar una fila ja existent, premeu la icona  que figura al costat de la fila que voleu 
eliminar. Aquesta fila desapareix del formulari. NOTA: no es mostra un missatge de confirmació 
previ a l'esborrament de la fila. 

És obligatòria la introducció d’almenys un servei docent i el seu document justificatiu. 
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Pestanya “Sol·licitud” 
En aquesta pestanya es detallen els trams o períodes de temps per als quals se sol·licita 
l'avaluació amb aquesta finalitat. 

Si en la pestanya “Expedient personal” heu respost “No” a la pregunta “Ha impartit docència 
oficial en altres universitats que compute a l’efecte de quinquennis?”, es mostraran els trams 
que cal avaluar segons el càlcul realitzat per l’aplicació en funció de la informació que consta en 
el vostre expedient personal, i no es podran modificar: 

  

Si en la pestanya “Expedient personal” heu respost “Sí” a la pregunta “Ha impartit docència 
oficial en altres universitats que compute a l’efecte de quinquennis?”, es mostraran els trams 
que cal avaluar segons el càlcul inicial realitzat per l'aplicació d’acord amb la informació que 
consta en el vostre expedient personal, i que cal que la persona interessada modifique els trams 
mostrats d’acord amb la informació introduïda en la pestanya anterior:  

  

Per modificar les dates del tram o trams mostrats, premeu la icona , situada al costat dels 
camps “Data d'inici” i “Data de finalització”. 

Si, a més de la fila o files mostrades, voleu afegir-ne una altra, premeu la icona . Es mostra una 
fila amb tots els camps en blanc. Empleneu-los tots amb la informació que pertoque. 

Si voleu eliminar una fila ja existent, premeu la icona  que figura al costat de la fila que desigeu 
eliminar. Aquesta fila desapareix del formulari. NOTA: no es mostra un missatge de confirmació 
previ a l'esborrament de la fila. 

  

S'insisteix en el que s’ha indicat abans sobre la data de finalització dels trams que cal avaluar 
i la categoria de reconeixement d'aquests:  

• Any 2020 o anteriors: el dia en què es compleix el període quinquennal de serveis. 
• Any 2021 o posteriors: el dia 31 de desembre de l'any en qüestió. 
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Pestanya “Enquestes” 
En aquesta pestanya es mostren les enquestes de la docència impartida a la UPV en els cursos 
acadèmics corresponents als trams que sol·liciteu avaluar: 

  



Pàgina 11 de 18 

Pestanya “Finalitza” 
Premeu el botó “Envia” d'aquesta pestanya per a presentar la sol·licitud per mitjans electrònics. 
Recordeu que podeu utilitzar els botons “Anterior”/”Següent” per a examinar el contingut de 
les diferents pestanyes i assegurar-vos que la vostra sol·licitud és correcta i completa, abans de 
prémer el botó “Envia”. 

 

Si heu oblidat emplenar algun camp obligatori, després de prémer el botó “Envia” obtindreu un 
error, que us indica quin o quins són els camps que heu de revisar, juntament amb un enllaç que 
us permet navegar directament al camp. Completeu la informació i intenteu l'enviament de nou. 

 

Després d'això, es mostra una pàgina que confirma que la vostra sol·licitud ha sigut enviada 
correctament. Des d'aquesta pàgina podeu visualitzar i descarregar un justificant en format 
PDF que resumeix la sol·licitud presentada. Així mateix, us informa del número d'expedient 
associat a la vostra sol·licitud. 
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Justificant de presentació de la sol·licitud 
En el moment que finalitza la presentació de la sol·licitud, podeu visualitzar i descarregar un 
justificant en format PDF que resumeix la sol·licitud presentada, tal com s'ha explicat en l'apartat 
corresponent a la pestanya “Finalitza”. 

Si en un moment posterior voleu recuperar aquest justificant, podeu fer-lo des de la seu 
electrònica. Amb aquesta finalitat: 

1. Accediu a la “Zona personal” 
2. Accediu al “Historial d'expedients” 
3. Pressioneu sobre la icona  de la columna “Justificant” de la sol·licitud presentada: 

 

 

Des d'aquesta mateixa pantalla s'accedeix a la resolució definitiva de la sol·licitud una vegada 
tramitada aquesta. Se us informarà d'això a través del correu electrònic, i podreu visualitzar i 
descarregar la resolució prement la icona corresponent de la columna “Resol.”. 
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Esmena de la sol·licitud 
Una vegada enviada la sol·licitud, si després de la revisió per part del Servei de Recursos Humans 
es considera que heu d'esmenar alguna dada d'aquesta, se us enviarà una notificació electrònica 
en la qual s'especificarà el motiu d'aquesta esmena. En aquest cas, rebreu un correu electrònic 
informant-vos que se us ha enviat la notificació, que podreu consultar en la seu electrònica. 

Per a esmenar la sol·licitud, heu de seguir les instruccions que s'envien en la mateixa notificació, 
que, bàsicament, consisteix a accedir a l'historial de l'expedient, localitzar l'expedient en estat 
“Pendent d'esmena” i a continuació: 

1. Si voleu aportar documentació nova, feu clic en l'acció “Annexa”: 

 

2. Accediu a la sol·licitud clicant en la icona “Intervén en l'expedient”: 

 

Modifiqueu les dades que considereu oportú, i envieu la sol·licitud. 

Una vegada enviada la sol·licitud esmenada, es visualitzarà la pantalla següent, en la qual no heu 
de realitzar cap acció: 

 

Si voleu descarregar el justificant de recepció de la sol·licitud esmenada, podeu accedir-hi 
mitjançant la icona situada en la columna “Justificant” de l'historial d'expedients: 
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Anul·lació de la sol·licitud 
Es pot anul·lar una sol·licitud enviada en qualsevol moment, excepte quan la resolució d'aquesta 
sol·licitud ja haja sigut signada pel rector. 

Per anul·lar una sol·licitud, heu d'entrar en “Seu > Zona personal > Historial d'expedients > 
Accions > Anul·la”: 

 

  



Pàgina 16 de 18 

Resolució definitiva de la sol·licitud 
Una vegada que s'haja tramitat la vostra sol·licitud i s'haja emès la corresponent resolució, 
rebreu un correu electrònic informant-vos que disposeu d'un nou document electrònic en la seu. 

Podeu accedir a aquest document des de l'historial d'expedients, fent clic en la icona de la 
columna “Resol.”: 
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