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NOCIONS 

GENERALS

COM I ON PUC FITXAR?

1. Des de la terminal (annex I)

2. Des de l’ordinador:  

▪ Accedint a la URL https://tempus.upc.edu 

▪ Identificació mitjançant credencials UPC (usuari i contrasenya)

HORARIS

▪ General de dll a dj 7,30 h a 19,00 h i dv de 7,30 h a 16 h

▪ Horaris especials: sol·licitud motivada i autorització per la Directora de l’Àrea

▪ No cal flexibilitat perquè no hi ha presència obligatòria

▪ Cal recordar que sempre hi haurà d’haver un mínim de 12 hores entre el final d’una 

jornada i l’inici de la següent

▪ El PSR a temps parcial també pot tenir els mateixos horaris

▪ La jornada màxima diària és de 9:30 hores
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https://tempus.upc.edu/


NOCIONS 

GENERALS

TELETREBALL I COMPACTACIÓ

▪ Les persones que estiguin realitzant teletreball algun dia de la setmana hauran de 

sol·licitar-ho al Servei de Desenvolupament Professional. Tota la informació a 

https://www.upc.edu/sdp/ca/Teletreball.

▪ El dia de teletreball, un cop autoritzat pel SDP i introduït a Tempus, s’haurà de fitxar 

utilitzant el botó específic de teletreball a l’iniciar i finalitzar la jornada. Aquest botó 

només està operatiu el dia de teletreball autoritzat. Si canvies el dia de teletreball el 

marcatge haurà de ser “Entrada/Sortida Teletreball”.

▪ Les persones a temps parcial que desitgin compactar el seu en menys de 5 dies de 

la setmana ho hauran de sol·licitar motivadament mitjançant PUC amb còpia al seu 

PDI responsable i a la cap de la UTG.
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https://www.upc.edu/sdp/ca/Teletreball


NOCIONS 

GENERALS

HORES COMPLEMENTÀRIES I FORA D’HORARI

▪ El cap haurà de demanar l’autorització de les hores complementàries anticipada i 

motivadament via PUC i un cop realitzades les haurà de comunicar al SP que les 

carregarà a una bossa que el PSR podrà anar utilitzant.

▪ Les hores fetes fora de l’horari establert a tempus s’hauran de sol·licitar via permís 

per hores “Hores treballades fora d’horari ”

VISITA DE TREBALL

▪ Són visites de treball, les absències del lloc de treball motivades per motius laborals: 

visites a clients o proveïdors, assistència a reunions, congressos, fires i participació 

en el programa de “Mobilitat PAS” etc. 

▪ No té en compte els trasllats (és un permís que està en procés de negociació). S’ha 

de fitxar el treball efectiu (quan comences i quan finalitzes a treballar). En els casos 

dels congressos de diferents dies el ministeri de treball va fer una guia on diu que el 

treball efectiu és quan estàs a disposició de l’empleat. 
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NOCIONS 

GENERALS

ABSÈNCIES

▪ Si l’absència és per una incapacitat temporal o un permís per naixement i cura de 

menors, es carregarà directament a Tempus un cop comuniqueu aquesta 

circumstància al SP.

▪ Les baixes per malaltia s’han de gestionar a través de l’aplicació: 

https://millot.upc.edu/COM/comunicacioIT/list

▪ Des del propi Tempus podreu accedir als quadres resum amb tots els tipus de 

permisos per hores i per dies. En ells podreu consultar les condicions pel seu gaudi

https://tempus.upc.edu/RLG/permisHores/list

6

https://millot.upc.edu/COM/comunicacioIT/list
https://tempus.upc.edu/RLG/permisHores/list


INSTRUCCIONS 

D’ÚS

MARCATGES

▪ Marcatges personals: el sistema ens permet registrar, consultar i esborrar els 

marcatges fets des de les terminals o ordinador. 

https://tempus.upc.edu/RLG/marcatges/list

Informació: 

- Data i hora de marcatge (format dd-mm-aaaa hh:mm)

- Codi de la terminal des d’on s’ha fet el marcatge 

- Terminal (físic o ordinador)

- Accions: només apareix la opció esborrar 

▪ Marcatges pendents: es poden sol·licitar per registrar algun tipus d’incidència. (E/S 

Fora de lloc habitual, oblit...) https://tempus.upc.edu/RLG/solicitudMarcatges/list

Registrar:

S’han d’omplir els següents camps:

- Tipus d'incidència: tipus d'incidència a seleccionar. 

- Data a realitzar el marcatge: data del marcatge en format dd/mm/aaaa. 

- Hora del marcatge: hora de la incidència en format hh:mm. 
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https://tempus.upc.edu/RLG/marcatges/list
https://tempus.upc.edu/RLG/solicitudMarcatges/list
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Consultar i esborrar:

Ens dona informació de:

▪ Data i hora de marcatge (format dd-mm-aaaa hh:mm)

▪ Data petició: data en que es fa la sol·licitud (format dd-mm-aaaa)

▪ Codi: codi de la incidència

▪ Estat: en que es troba l’autorització: pendent, VIP (vist-i-plau) Provisional, VIP 

Responsable, Acceptat, Denegat

▪ Accions: només apareix la opció esborrar 

*Els marcatges només es podran modificar en un període màxim de 2 mesos.
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PERMISOS 

El sistema ens permet registrar, consultar i esborrar el llistat de permisos per hores i 

per dies (en un màxim de 2 mesos)

Tipologia de permisos:

▪ Permisos per hores https://tempus.upc.edu/RLG/permisHores/list

▪ Permisos per dies https://tempus.upc.edu/RLG/permisDies/list

Al quadre de permisos podreu trobar la informació de cada un d’ells (per exemple, el permís 

per naixement i cura de menor) 

https://portal.personal.upc.edu/rrhh/PAS/index/Informacio_General/Permisos/permisos_dies

Les baixes per malaltia s’han de gestionar a través d’una aplicació: 

https://millot.upc.edu/COM/comunicacioIT/list

https://tempus.upc.edu/RLG/permisHores/list
https://tempus.upc.edu/RLG/permisDies/list
https://portal.personal.upc.edu/rrhh/PAS/index/Informacio_General/Permisos/permisos_dies
https://millot.upc.edu/COM/comunicacioIT/list


INSTRUCCIONS 

D’ÚS

CONSULTES

Des d’aquesta finestra podreu consultar les absències (prové del sistema de Recursos 

Humans: baixes per malaltia, permís per naixement i cura de menor, etc), saldos, i 

horaris.

▪ Consulta saldos diaris i mensuals 

https://tempus.upc.edu/RLG/saldoMarcatgesIndividual/list

https://tempus.upc.edu/RLG/saldoMensual/list

▪ Consulta horaris personals https://tempus.upc.edu/RLG/horariPersonal/list
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El detall de l'horari personal està format pels següents

camps:

Data de vigència: data de vigència de l'horari en 

format dd-mm-aaaa

Jornada: tipus de jornada de l'horari

Horari aplicat: tipus d'horari aplicat

Conciliació: tipus de conciliació, si s'escau

Horari: tipus d'horari

Tipus: tipus de reducció de jornada o similar aplicat a 

l'horari, si s'escau

Dedicació setmanal: dedicació setmanal efectiva en 

format hh:mm

Dedicació nominal: dedicació nominal en format

hh:mm

% Dedicació: percentatge de dedicació respecte a la 

dedicació del contracte

També apareixen els següents camps, per cadascun dels

dies de la setmana, de dilluns a dissabte:

Presència obligatòria:

Matí: hora d'entrada al matí a hora de sortida al matí, a la 

presència obligatòria, en format hh:mm

Tarda: hora d'entrada a la tarda a hora de sortida a la 

tarda, a la presència obligatòria, en format hh:mm

Inici flexibilitat: hora d'inici de la flexibilitat horària en 

format hh:mm

Fi flexibilitat: hora de fi de la flexibilitat horària en format

hh:mm

Hores teòriques dia: hores teòriques de treball al dia en 

format hh:mm

Teletreball: indicador de si aquest dia de la setmana es 

considera com a dia de teletreball

https://tempus.upc.edu/RLG/saldoMarcatgesIndividual/list
https://tempus.upc.edu/RLG/saldoMensual/list
https://tempus.upc.edu/RLG/horariPersonal/list
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▪ Consulta bosses hores https://tempus.upc.edu/RLG/bossesHores/list

▪ Consulta quadres resum

Permisos hores acumulades 

https://tempus.upc.edu/RLG/permisDiesQuadrePersonal/list

Permisos dies acumulats 

https://tempus.upc.edu/RLG/permisDiesQuadrePersonal/list

https://tempus.upc.edu/RLG/bossesHores/list
https://tempus.upc.edu/RLG/permisDiesQuadrePersonal/list
https://tempus.upc.edu/RLG/permisDiesQuadrePersonal/list


12

PREGUNTES FREQÜENTS

Vull esborrar un marcatge equivocat. Com ho faig?

Si la data del marcatge es de fa menys de dos mesos, el pots esborrar mitjançant el botó 

"Esborrar" a la llista de marcatges.

Què passa si faig un nombre de marcatges senar?

El saldo es calcula amb parelles de marcatges en ordre estrictament cronològic. Si una vegada 

ordenats, el nombre de marcatges no és parell, el marcatge que sobra no es té en compte per al 

càlcul.

Què passa si un dia que tinc teletreball vaig a treballar a la UPC i fitxo?

Si un dia que tens teletreball et desplaces a treballar i fitxes, es comptarà com si aquell dia no 

tinguessis teletreball i es calcularà el saldo de manera ordinària. Tingues en compte que has de 

fitxar de manera normal, es a dir, marcatge a l'entrada i marcatge a la sortida. El nombre de 

marcatges ha d'èsser parell

He demanat un marcatge i el tinc autoritzat, però no veig el marcatge a la llista de 

marcatges. Per què?

En dia feiners es fa el recàlcul en 24 hores i en dies festius, no computa al saldo però es veurà

a marcatges personals (un cop autoritzat).

FAQ’S
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PREGUNTES FREQÜENTS

He fitxat amb la meva tarja i quan arribo al meu lloc de treball no veig el marcatge al 

Tempus. Per què?

Els marcatges amb tarja poden trigar un màxim de 10 minuts en poder ser visualitzats al 

Tempus. Només has d'esperar una mica més per a veure el teu marcatge.

Quina és l’hora màxima d’entrada si l’inici de la flexibilitat és a les 7:30? 

Donat que no hi ha presència obligatòria, la jornada diària s’ha de fer dins l’inici i fi de la 

flexibilitat per tant, no hi ha una hora màxima d’entrada però, cal tenir en compte que el total 

d’hores s’han de fer dins de la franja establerta.

L’horari podrà ser flexible mentre faci el total d’hores establertes setmanalment?

La jornada setmanal està distribuïda de dilluns a divendres i per tant, s’ha de treballar cada un 

dels dies de la setmana segons la jornada diària que correspongui (la jornada diària és el total 

d’hores setmanals dividit entre 5 dies)

FAQ’S
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PREGUNTES FREQÜENTS

La jornada diària, pot ser diferent al llarg de la setmana? És a dir, diferent al resultat de 

dividir les hores setmanals entre 5 dies?

En aquest cas, es considera horari particular acordat, si és per necessitats personals, o horari 

especial, si és per necessitats del servei. La persona responsable ha de fer arribar un PUC al 

Servei de Personal amb la petició.

Si tinc una visita de treball a l’estranger, amb diferents franges horàries i, dedicant més 

hores de les establertes amb meu horari, com ho gestiono?

Cal demanar un permís per hores “Visita de Treball” i indicar el total d’hores. És un permís que 

s’ha de demanar per cada un dels dies de durada de la visita. El total d’hores es veurà reflectit 

al saldo.

Si la meva jornada és a temps parcial, amb inici i fi de flexibilitat de 7:30 h a 19:00 h, dins 

d’aquesta franja, puc entrar a l’hora que vulgui?

Dins d’aquest horari s’han de treballar les hores diàries de jornada establertes. En qualsevol 

cas, sempre amb el vist-i-plau del responsable.

En cas que es modifiqui el meu horari de classes, com es veu afectat l’horari laboral? Hi 

pot haver alguna modificació? 

Per qualsevol modificació d’horari, el responsable ha de fer arribar una petició al Servei de 

Personal indicant les causes que motiven el canvi. 

FAQ’S



15

PREGUNTES FREQÜENTS

Si un dia treballo més enllà de l’hora de fi de flexibilitat horària prevista, com queden 

reflectits els marcatges i els saldos?

Cal demanar un permís per hores  anomenat “Hores treballades fora d’horari” indicant el total 

d’hores treballades fora d’horari. Aquestes hores sumaran al saldo.

FAQ’S



Annexes

Annex I – Terminals 
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1 EDIFICI VÈRTEX Edifici Vèrtex, Campus Nord

2 UNIVERS Servei d'Esports, Poliesportiu UPC, Campus Nord

3 ETSECCPB Edifici C1, Campus Nord

4
DEPT. ARQUITECTURA 

COMPUTADORS Edifici D6, Campus Nord

5 FAC. INFORMATICA BARCELONA Edifici B6, Campus Nord

6 CAMPUS NORD Edifici A3, Consergeria, Campus Nord

7 OMEGA Edifici Omega, Campus Nord

8 RECTORAT Edifici R, Campus Nord

9 TORRE GIRONA Edifici TG, Campus Nord

10 ETSETB Edifici B3, Campus Nord

11 TSC Edifici D3, Campus Nord

12 ETSAB Edifici A, Campus Sud

13 CTT CAMPUS SUD Edifici U, Campus Sud

14 ETSEIB Pavelló I, Campus Sud

15 FME Edifici U, Campus Sud

16 EPS EDIFICACIÓ DE BARCELONA Edifici P, Campus Sud

17 CAMPUS TERRASSA Edifici TR10, Campus Terrasa

18 ETSEIAT Edifici TR5, Campus Terrassa

19 FOOT Edifici TR8, Campus Terrassa

20 EET Edifici TR1, Campus Terrassa

21 BAIX LLOBREGAT C4 Edifici C4, Campus Baix Llobregat

22 BAIX LLOBREGAT D7 Edifici D7, Campus Baix Llobregat

23 BAIX LLOBREGAT D4 Edifici D4, Campus Baix Llobregat

24 EPSEM Edifici MN1, Campus Manresa

25 FACULTAT NÀUTICA BARCELONA Edifici NT1, Campus Nàutica

26 ETSAV Edifici SC1 , Campus Sant Cugat del Vallès

27 TIL·LERS Edifici Til·lers, Campus Nord

28 DIAGONAL-BESÒS Edifici A, Campus Diagonal Besòs



Moltes gràcies per la vostra atenció.

Estem a la vostra disposició al telèfon de la Unitat d’Atenció Personal

93 4010880 

puc.personal@upc.edu

Telemàticament

😉
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