
Personal de suport a la Recerca - Informació 
sobre el registre de la jornada laboral 

  

Informació sobre el registre de la jornada laboral pel 
Personal de Suport a la Recerca 
  

Des de l’1 d’octubre de 2019, el Personal de Suport a la Recerca té l’obligació 
de fitxar a l’entrada i sortida de la jornada laboral a la UPC. 

  

• Presentació del Servei de Personal de la informació sobre els marcatges 
de l’horari de la jornada laboral pel PSR  

 

Funcionament de TEMPUS 
Al portal per al Personal de la UPC podeu trobar la informació sobre el 
funcionament del TEMPUS que és el sistema amb el que es gestionen els 
horaris, els marcatges d’entrada i sortida de la jornada laboral, 
els permisos, les vacances del PAS de la UPC.  S’hi accedeix utilitzant el vostre 
usuari i contrasenya de les intranets de la UPC. 

Podeu consultar tota la informació de l’ús de TEMPUS en el següent enllaç. 

 

Com fer els marcatges d’entrada i sortida de la jornada laboral 

Els podeu fer utilitzant el vostre Carnet UPC al rellotge que hi ha al costat de 
la consergeria de l’Edifici A del Campus Diagonal Besòs o accedint a TEMPUS. 

  

Més informació d’interès al Portal del Personal de la UPC 

Hi podeu trobar la informació referent a : 

https://cem.upc.edu/ca/secretaria_cem/Informacio-secretaria/PresentacipelsCaps.pdf
https://cem.upc.edu/ca/secretaria_cem/Informacio-secretaria/PresentacipelsCaps.pdf
https://tempus.upc.edu/
https://portal.personal.upc.edu/rrhh/PAS/Informacio_General/Calendari-laboral-jornada/Tempus
https://www.upc.edu/identitatdigital/ca/carnetupc
https://tempus.upc.edu/


• Calendari laboral, dies de descans retribuït (Assumptes propis), dies de 
vacances , hores de compensació horària, períodes de baixa 
ocupació. enllaç 

• Permisos per dies , permisos per hores, llicències...enllaç 
• Baixes mèdiques. Què fer en cas d’accident laboral  enllaç 

  

Accés a les instal·lacions del Campus Diagonal Besòs en període de 
tancament (caps de setmana-festius-vacances) 

El personal que necessiti accedir a les instal·lacions del Campus Diagonal 
Besòs els caps de setmana i/o festius cal que enviï un correu electrònic a 
a espais.eebe@upc.edu sol·licitant el permís i justificant la necessitat de 
l'accés, tot indicant: 

· Nom i Cognoms 
· DNI 
· Edifici al que es vol accedir (A,C,I) 
· Espai al que es vol accedir (codi de la porta) 
· Dia d'accés 
· Hora d'accés 

Si es vol accedir a un laboratori caldrà anar acompanyat per garantir la 
seguretat i comunicar també en el correu les dades de l’acompanyant. 

L'accés al CDB es realitzarà pel Carrer Eduard Maristany, per la porta de 
fusta C (accés habilitat a l'efecte amb lector Dorlet). 

 

https://portal.personal.upc.edu/rrhh/PAS/index/Informacio_General/Calendari-laboral-jornada
https://portal.personal.upc.edu/rrhh/PAS/Informacio_General/Permisos
https://portal.personal.upc.edu/rrhh/PAS/Informacio_General/Seguretat-social
https://intranet.etseib.upc.edu/ca/intranets_gestio/area-recursos-serveis/departaments/accessos-a-letseib-i-seguretat
mailto:espais.eebe@upc.edu?subject=Sol%C2%B7licitud%20d%27acc%C3%A8s%20fora%20d%27horari
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