
 

 
Reglament de funcionament intern de la CAR i comissions específiques •  Juny 2020   •  1 

 

REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN DE LA COMISSIÓ 
D’AVALUACIÓ DE LA RECERCA DE L’AGÈNCIA PER A LA 
QUALITAT DEL SISTEMA UNIVERSITARI DE CATALUNYA I DE 
LES SEVES COMISSIONS ESPECÍFIQUES 

CAPÍTOL 1. COMISSIÓ D’AVALUACIÓ DE LA RECERCA 

Secció primera. Composició i funcions 

Article 1 

La Comissió d’Avaluació de la Recerca (CAR) és la comissió de caràcter permanent d’avaluació, 

acreditació i certificació que exerceix les funcions que estableixen les lletres e, f, g i h de l’article 3.1 

de la Llei 15/2015, de 21 de juliol, de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 

Catalunya i les que li atribueixin expressament les altres normes vigents. La seva composició, 

funcions i funcionament són els previstos per la Llei de l’Agència, els Estatuts d’AQU Catalunya i 

aquest Reglament. 

Article 2 

1. La Comissió d’Avaluació de la Recerca és constituïda pels membres següents: 

a) El president, que és nomenat pel Consell de Govern entre les persones proposades pel 

conseller del departament competent en matèria d’universitats i que ha de tenir mèrits científics 

prominents. 

b) Quatre persones designades pel Consell de Govern a proposta del conseller del departament 

competent en matèria d’universitats. 

c) Setze persones designades pel Consell de Govern a proposta del president de la Comissió. 

2. Els membres a què fan referència les lletres b i c de l’apartat 1 són designats entre el col·lectiu de 

catedràtics funcionaris o contractats i professors titulars funcionaris o agregats amb contractes 

indefinits i de personal investigador en actiu a Catalunya, en categoria assimilable als anteriors de la 

Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA), dels Centres de Recerca de Catalunya 

(CERCA) i d’altres agents d’execució de la recerca a Catalunya, i entre personalitats acadèmiques de 

prestigi internacional reconegut. 

La composició de la Comissió d’Avaluació de la Recerca ha de tenir la proporció següent: 
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a) Almenys dos terços del total de membres de la Comissió han de ser catedràtics funcionaris o 

contractats que compleixin alguna de les condicions següents: 

1. Haver superat tres avaluacions positives de llur activitat investigadora. 

2. Haver estat guardonats amb el Premi Nacional de Recerca, la Medalla Narcís Monturiol 

al mèrit científic i tecnològic, la Distinció de la Generalitat per a la promoció de la recerca 

universitària o una altra distinció de nivell anàleg o superior a criteri del Consell de 

Govern. 

b) Com a màxim un terç dels membres de la Comissió poden ser professors titulars funcionaris o 

agregats amb contractes indefinits i de personal investigador en actiu a Catalunya, en categoria 

assimilable als anteriors de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA), dels 

Centres de Recerca de Catalunya (CERCA) i d’altres agents d’execució de la recerca a Catalunya, 

o personalitats acadèmiques de prestigi internacional reconegut. Per poder ser nomenat 

membre de la Comissió d’Avaluació de la Recerca, el personal docent i investigador o el personal 

investigador enumerat anteriorment ha de complir alguna de les condicions següents: 

1. Haver superat tres avaluacions positives de llur activitat investigadora. 

2. Tenir la “idoneïtat investigadora” per part de la Comissió d’Avaluació de la Recerca, 

d’acord amb el procediment i els criteris que hagi aprovat i que consideri equivalents a 

tres avaluacions positives de llur activitat investigadora. 

3. Haver estat guardonat amb distincions de recerca internacional o acreditar altres 

indicadors de qualitat de l’activitat de la recerca d’acord amb el procediment i els criteris 

que la Comissió hagi aprovat. 

Es podran incorporar al Ple de la Comissió d’Avaluació de la Recerca, amb veu però sense vot, els 

presidents de les subcomissions específiques d’aquesta Comissió, si no en formen part, o bé altres 

experts, si així ho acorda la mateixa Comissió.  

3. El president i els membres de la Comissió d’Avaluació de la Recerca han d’actuar amb criteris 

tècnics i amb independència en l’exercici de llurs funcions. 

4. En la designació dels membres de la Comissió d’Avaluació de la Recerca s’ha de procurar 

l’equilibri entre els diferents àmbits de coneixement. Aquest equilibri s’assolirà amb la presència a 

la Comissió de tres o quatre membres que pertanyin també a cada comissió específica dels 

diferents àmbits de coneixement. La majoria de membres han de pertànyer al col·lectiu de 

catedràtics funcionaris o contractats o han de tenir un nivell acadèmic equivalent. No poden formar 

part de la Comissió d’Avaluació de la Recerca ni de les comissions específiques els acadèmics que 

siguin rectors/es o vicerectors/es. 

5. El president i els membres de la Comissió d’Avaluació de la Recerca són nomenats per un període 

de quatre anys, renovable una sola vegada, i han de continuar en funcions fins que no prenguin 

possessió llurs successors. 
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6. El president i els membres de la Comissió d’Avaluació de la Recerca tenen el dret i l’obligació 

d’exercir les seves funcions amb plena independència tècnica i neutralitat, amb llibertat 

d’expressió, sense rebre cap instrucció o indicació. 

7. La Comissió d’Avaluació de la Recerca s’ha de reunir, de manera ordinària, dues vegades l’any 

com a mínim. Perquè es pugui reunir en sessió extraordinària, cal la decisió del president o l’acord 

d’una tercera part dels seus membres. 

Article 3 

1. Exercici en funcions i substitució del president de la Comissió d’Avaluació de la Recerca: 

1.1. El president de la CAR continua en funcions, fins que no prengui possessió el nou titular, 

en els casos següents: 

a) Per finalització del mandat pel qual ha estat nomenat. 

b) Per dimissió o renúncia, que ha de comunicar per escrit al president d’AQU Catalunya, 

mentre no sigui acceptada. 

1.2. El president de la CAR és substituït, en els casos d’absència, de vacant, de malaltia o per 

qualsevol altra causa justificada, pel membre de la CAR que el president designi. En el supòsit 

que no hagi designat ningú, serà substituït pel vocal de més antiguitat i, si dos o més tenen la 

mateixa antiguitat, pel de més edat. 

2. Exercici en funcions i substitució dels membres de la Comissió d’Avaluació de la Recerca: 

2.1. Els membres de la CAR continuen en funcions, fins que no prengui possessió del càrrec el 

seu successor, en els supòsits següents: 

a) Per finalització del mandat pel qual han estat nomenats. 

b) Per dimissió o renúncia, que han de comunicar per escrit al president de la CAR, mentre 

no sigui acceptada. 

Article 4 

La Comissió d’Avaluació de la Recerca té les funcions següents: 

a) L’emissió de les acreditacions de recerca i de recerca avançada, d’acord amb la Llei 

d’universitats de Catalunya. 

b) L’emissió dels informes pertinents per a la contractació de professorat lector, d’acord amb la 

Llei d’universitats de Catalunya. 

c) L’avaluació de l’activitat del personal docent i investigador de les universitats privades i dels 

centres adscrits a les universitats. 
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d) L’avaluació de l’activitat que acompleix el personal investigador de les universitats i la 

valoració dels mèrits individuals del personal docent i investigador, funcionari i contractat, 

d’acord amb la Llei d’universitats de Catalunya. 

e) Qualssevol altres funcions d’avaluació del personal docent i investigador universitari que li 

atribueixin els òrgans de govern d’AQU Catalunya. 

Secció segona. President i secretari 

Article 5 

1. El president de la Comissió d’Avaluació de la Recerca és nomenat pel Consell de Govern entre les 

persones proposades pel conseller del departament competent en matèria d’universitats, i ha de 

tenir mèrits científics prominents. 

2. El president de la Comissió d’Avaluació de la Recerca desenvolupa les funcions pròpies de la 

presidència d’un òrgan col·legiat, d’acord amb la normativa reguladora dels òrgans col·legiats 

aplicable a Catalunya. Ha d’informar anualment el Consell de Govern i el director de l’Agència del 

desenvolupament de les seves activitats i dels acords adoptats. 

3. Les funcions del president de la Comissió d’Avaluació de la Recerca són les següents: 

a) Exercir-ne la representació. 

b) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions de la Comissió d’Avaluació de la Recerca; 

fixar l’ordre del dia; dirigir les deliberacions i dirimir els empats amb el seu vot de qualitat, i visar 

les actes i les certificacions dels acords que s’adoptin. 

c) Nomenar els presidents, membres i experts externs de les comissions específiques de la 

Comissió d’Avaluació de la Recerca. 

d) Resoldre les sol·licituds que no puguin ser avaluades perquè no compleixen la normativa o els 

procediments d’avaluació, certificació o acreditació establerts, així com els recursos de reposició 

presentats en contra d’aquestes resolucions, i poder delegar aquesta funció al secretari de la 

Comissió d’Avaluació de la Recerca. 

e) Convidar, si escau, els membres de les comissions específiques o els experts externs que 

consideri adequat per al tractament de qüestions que tinguin relació amb les funcions de la 

Comissió. 

f) Elevar, si escau, al Consell de Govern els informes que consideri pertinents. 

g) Designar el membre de la Comissió d’Avaluació de la Recerca que l’hagi de suplir en els 

supòsits de vacant, d’absència, de malaltia o per qualsevol altra causa justificada, d’acord amb el 

que estableix l’article 3 d’aquest Reglament. 

h) Suspendre les sessions per causa justificada. 
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i) Complir i fer complir aquest Reglament i exercir altres funcions que li siguin atorgades. 

j) Qualssevol altres funcions pròpies de la presidència d’un òrgan col·legiat que li siguin 

atribuïdes per aquest Reglament, els Estatuts d’AQU Catalunya o la resta de normativa vigent. 

Article 6 

1. La Comissió d’Avaluació de la Recerca nomena, entre el personal d’AQU Catalunya, a proposta 

del president d’aquesta Comissió, un secretari, el qual assistirà a les reunions de la Comissió 

d’Avaluació de la Recerca amb veu però sense vot. 

2. Les funcions del secretari de la Comissió d’Avaluació de la Recerca són les següents: 

a) Fer la convocatòria de les sessions per ordre del president. 

b) Estendre, custodiar i arxivar les actes de les sessions. 

c) Tenir cura que es practiquin els actes de comunicació necessaris. 

d) Estendre els certificats pertinents. 

e) Qualssevol altres funcions pròpies dels secretaris dels òrgans col·legiats, i també les que li 

delegui la Comissió d’Avaluació de la Recerca o el seu president. 

CAPÍTOL 2. COMISSIONS ESPECÍFIQUES DE LA COMISSIÓ D’AVALUACIÓ 
DE LA RECERCA 

Article 7 

1. La Comissió d’Avaluació de la Recerca acompleix la seva activitat per mitjà de subcomissions, que 

poden tenir caràcter permanent, amb funcions d’informe, proposta i recomanació.  

2. Les subcomissions de la Comissió d’Avaluació de la Recerca s’anomenen comissions específiques i 

exerceixen les seves funcions segons els àmbits de coneixement que estableixi la Comissió 

d’Avaluació de la Recerca. 

3. Els presidents i els membres de les comissions específiques són designats pel president de la 

Comissió d’Avaluació de la Recerca, d’acord amb els requisits i el procediment que estableix l’article 

12 de la Llei 15/2015, de 21 de juliol, i d’acord amb el que estableixen els Estatuts d’AQU Catalunya 

i l’article 2.2 d’aquest Reglament. S’hi han d’integrar, en tot cas, membres externs al sistema 

universitari i de recerca català. Així mateix, el president de la Comissió d’Avaluació de la Recerca 

pot nomenar, si escau, vicepresidents d’una o més comissions específiques. Els vicepresidents 

tindran la funció d’assistència qualificada al president de la comissió específica corresponent en els 

procediments d’acreditació, certificació i avaluació. 
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4. L’exercici en funcions i la substitució dels presidents de les comissions específiques i dels seus 

membres seguiran el règim que preveu l’article 3 d’aquest Reglament. 

5. Les subcomissions de la Comissió d’Avaluació de la Recerca són les següents: 

a) Comissió Específica per a l’Acreditació de Recerca, en els diferents àmbits de coneixement. 

Com a mínim el president i dos membres han de ser de la Comissió d’Avaluació de la Recerca. Els 

altres membres han de complir els requisits que estableix l’article 12 de la Llei 15/2015, de 21 de 

juliol, i aquest Reglament. A aquesta comissió específica li correspon l’emissió de l’acreditació de 

recerca i l’avaluació de l’activitat investigadora del personal docent i investigador i del personal 

investigador de les universitats. 

b) Comissió Específica per a l’Acreditació de Recerca Avançada, en els diferents àmbits de 

coneixement. Com a mínim el president i dos membres han de ser de la Comissió d’Avaluació de 

la Recerca. Els altres membres han de complir els requisits que estableix l’article 12 de la Llei 

15/2015, de 21 de juliol, i aquest Reglament. Tots els membres han de ser catedràtics, 

funcionaris o contractats, o personal investigador de categoria assimilable. A aquesta comissió 

específica li correspon l’emissió de l’acreditació de recerca avançada. 

c) Comissió Específica per a l’Avaluació del Professorat Lector. Com a mínim el president i dos 

membres han de ser de la Comissió d’Avaluació de la Recerca. Els altres membres han de complir 

els requisits que estableix l’article 12 de la Llei 15/2015, de 21 de juliol, i aquest Reglament. A 

aquesta comissió específica li correspon l’emissió de l’informe previ a la contractació de 

professorat lector. 

d) Comissió Específica per a l’Avaluació de l’Activitat Docent i de Gestió, del personal docent i 

investigador. El president ha de formar part de la Comissió d’Avaluació de la Recerca. Els altres 

membres han de complir els requisits que estableix l’article 12 de la Llei 15/2015, de 21 de juliol, 

i aquest Reglament. A aquesta comissió específica li correspon l’avaluació de l’activitat docent i 

de l’activitat de gestió del personal docent i investigador. 

6. Les comissions específiques de la Comissió d’Avaluació de la Recerca organitzaran l’execució de 

les seves funcions de manera que se’n maximitzi l’eficiència i el rigor. Així doncs, tot i respectar les 

funcions i els requeriments de cada comissió específica, podran desenvolupar les funcions 

d’avaluació que tinguin encomanades de manera conjunta, per tal de maximitzar les capacitats 

tècniques emprades per realitzar les avaluacions. 

7. La Comissió d’Avaluació de la Recerca pot crear altres comissions específiques, permanents o no 

permanents, per tal de donar resposta a encàrrecs concrets. 

8. A les comissions específiques els serà aplicable el Reglament de funcionament intern de la 

Comissió d’Avaluació de la Recerca. 
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Article 8 

1. Els presidents i els membres de les comissions específiques de la Comissió d’Avaluació de la 

Recerca són nomenats pel president d’aquesta Comissió, per un període de quatre anys, renovable 

una sola vegada, i han de continuar en funcions fins que no prenguin possessió llurs successors. 

2. Els presidents i els membres de les comissions específiques de la Comissió d’Avaluació de la 

Recerca tenen dret a exercir les seves funcions amb plena independència tècnica i neutralitat, amb 

llibertat d’expressió, sense rebre cap instrucció o indicació. 

 

CAPÍTOL 3. RÈGIM DE FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ D’AVALUACIÓ 
DE LA RECERCA I DE LES SEVES COMISSIONS ESPECÍFIQUES 

Article 9 

Convocatòria de reunions  

1. La Comissió d’Avaluació de la Recerca i les comissions específiques es poden reunir de forma 

presencial, a distància o mixta. Es consideren inclosos entre els mitjans electrònics vàlids el correu 

electrònic, les audioconferències i les videoconferències, entre d’altres. 

2. La convocatòria de les reunions de la Comissió d’Avaluació de la Recerca i de les comissions 

específiques s’ha de notificar als membres amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores, llevat 

del cas d’urgència apreciada pel president, que s’ha de fer constar a la convocatòria. La 

convocatòria de la sessió s’ha de fer preferentment per mitjans electrònics, ha de fer constar 

l’ordre del dia, les condicions en què se celebrarà la reunió i el sistema de connexió, i ha d’anar 

acompanyada de la documentació necessària per a la deliberació i l’adopció d’acords, sens perjudici 

que aquesta documentació estigui disponible en un lloc web, del qual s’ha de garantir 

l’accessibilitat i la seguretat. 

3. Per tal que la Comissió d’Avaluació de la Recerca i les comissions específiques es considerin 

vàlidament constituïdes en primera convocatòria, cal la presència del president, del secretari i de la 

meitat, com a mínim, dels seus membres. En segona convocatòria, el quòrum s’assoleix amb la 

presència del president, del secretari i de la tercera part dels seus membres, amb un mínim de tres. 

4. En cas d’urgència, la convocatòria es farà, almenys, amb vint-i-quatre hores d’anticipació, 

mitjançant qualsevol procediment amb què pugui quedar constància de la recepció. En aquest 

darrer supòsit, i un cop considerat l’ordre del dia, l’òrgan col·legiat haurà d’apreciar, per unanimitat 

dels membres presents, l’existència d’urgència. Si es considera que no n’hi ha, s’ha de convocar la 

reunió d’acord amb el que preveu l’apartat 1. 

5. En les reunions a distància s’ha de poder assegurar la disponibilitat dels mitjans electrònics 

durant la reunió, la identitat dels membres assistents, el contingut i el temps en què es produeixen 
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les seves manifestacions, així com la interactivitat i la intercomunicació entre ells a temps real o bé 

amb intervencions successives en un fòrum virtual dins dels límits temporals marcats pel president. 

Les reunions a distància s’entenen celebrades a la seu d’AQU Catalunya. 

Article 10 

Acords i actes  

1. Els acords de la Comissió d’Avaluació de la Recerca i de les comissions específiques s’adopten per 

majoria simple de vots, llevat que els reglaments de funcionament intern estableixin una majoria 

diferent. En cas d’empat, dirimeix els resultats de les votacions el vot del president. 

2. S’ha d’aixecar acta de cada reunió, la qual haurà de reflectir el lloc de la reunió; el dia, el mes, 

l’any i l’hora de començament; els assistents; la descripció succinta de les qüestions debatudes, les 

incidències i les conclusions; els acords adoptats, i l’hora d’aixecament de la sessió. 

3. Els membres que discrepen de l’acord majoritari poden formular un vot particular per escrit en el 

termini de setanta-dues hores, el qual s’ha d’incorporar al text de l’acord. En aquest cas, resten 

exempts de la responsabilitat que se’n pugui derivar. 

4. Les actes han de ser aprovades a la mateixa sessió o a la següent, hauran de ser signades pel 

secretari i autoritzades amb el vistiplau del president. Cal garantir que els membres puguin accedir 

a les actes en format electrònic per tal de consultar-hi el contingut dels acords adoptats. 

5. Les actes de la Comissió d’Avaluació de la Recerca, excepte les de les comissions específiques, un 

cop aprovades i signades, es publicaran a la pàgina web d’AQU Catalunya. En tot cas, es garantirà 

l’aplicació de la normativa en matèria de transparència i la de protecció de dades de caràcter 

personal. 

CAPÍTOL 4. ABSTENCIÓ I RECUSACIÓ 

Article 11 

1. Els membres de la Comissió d’Avaluació de la Recerca en els quals es doni alguna de les 

circumstàncies assenyalades a l’apartat següent d’aquest article s’abstindran d’intervenir en el 

procediment i ho comunicaran al president. 

2. Són motius d’abstenció els següents: 

a) Tenir interès personal en l’assumpte de què es tracta o en un altre la resolució del qual pugui 

influir en aquell; ser administrador de la societat o d’una entitat interessada, o tenir una qüestió 

litigiosa pendent amb algun interessat. 

b) Tenir parentiu de consanguinitat fins al quart grau o d’afinitat fins al segon amb qualsevol dels 

interessats, amb els administradors d’entitats o societats interessades i també amb els 
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assessors, representants legals o mandataris que intervinguin en el procediment, així com 

compartir despatx professional o estar associat amb aquells per a l’assessorament, la 

representació o el mandat. 

c) Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades a 

l’apartat anterior. 

d) Haver intervingut com a perit o com a testimoni en el procediment del qual es tracti. 

e) Tenir relació de servei amb una persona natural o jurídica interessada directament en 

l’assumpte, o haver-li prestat els dos anys darrers serveis professionals de qualsevol mena i en 

qualsevol circumstància. 

3. L’actuació dels membres de la Comissió d’Avaluació de la Recerca en els quals concorrin motius 

d’abstenció no implicarà, necessàriament, la invalidesa dels actes en què hagin intervingut. 

4. Els òrgans superiors podran ordenar que les persones en les quals es doni alguna de les 

circumstàncies assenyalades s’abstinguin de qualsevol intervenció en l’expedient. 

5. La no-abstenció en els casos en què sigui procedent donarà lloc a la responsabilitat corresponent. 

Article 12 

1. En els casos previstos a l’article anterior es podrà promoure la recusació pels interessats en 

qualsevol moment de la tramitació del procediment. 

2. La recusació es plantejarà en un escrit en què s’expressarà la causa o les causes en què es 

fonamenti. 

3. El president resoldrà la recusació en els terminis i les situacions que estableixi la legislació vigent. 

4. Contra les resolucions adoptades en aquesta matèria, no s’hi podrà recórrer, sens perjudici de la 

possibilitat d’al·legar la recusació en formular el recurs que procedeixi contra l’acte que acabi el 

procediment. 

CAPÍTOL 5. RÈGIM JURÍDIC I RÈGIM D’IMPUGNACIÓ DELS ACTES DE LA 
COMISSIÓ 

Article 13 

Els actes de la Comissió d’Avaluació de la Recerca i els actes de les comissions específiques de la 

Comissió d’Avaluació de la Recerca es formalitzen mitjançant acord, no exhaureixen la via 

administrativa i poden ser recorreguts en alçada davant de la Comissió d’Apel·lacions en el termini 

d’un mes a comptar de l’endemà de la seva notificació, de conformitat amb allò que preveu l’article 

16 de la Llei 15/2015, de 21 de juliol, de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 

Catalunya. La resolució que resolgui el recurs exhaureix la via administrativa. 
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CAPÍTOL 6. REFORMA DEL REGLAMENT 

Article 14 

1. Es pot demanar la modificació d’aquest Reglament per iniciativa del president de la Comissió 

d’Avaluació de la Recerca o de la majoria dels seus membres. 

2. La proposta de modificació ha d’incloure un text alternatiu. 

3. Els acords de modificació d’aquest Reglament s’han d’adoptar per majoria dels membres de la 

Comissió d’Avaluació de la Recerca. Els acords han de ser ratificats pel Consell de Govern. 

DISPOSICIÓ FINAL 

En tot allò no previst en aquest Reglament s’aplicaran la Llei 15/2015, de 21 de juliol, de l’Agència 

per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, els Estatuts d’AQU Catalunya i la resta de 

normativa aplicable. 
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