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DEPARTAMENT
D’ECONOMIA I CONEIXEMENT

AGÈNCIA PER A LA QUALITAT DEL SISTEMA
UNIVERSITARI DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ
ECO/2977/2011, de 23 de desembre, per la qual es dóna publicitat al procediment 
i als terminis de presentació de les sol·licituds d’avaluació de l’activitat investi-
gadora del personal docent i investigador funcionari i contractat, per a períodes 
que hagin inalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2011.

Atès que en data 14 de desembre de 2011 la Comissió d’Avaluació de la Recerca 
de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya va aprovar el 
procediment i els terminis de presentació de les sol·licituds d’avaluació de l’acti-
vitat investigadora desenvolupada pel personal docent i investigador funcionari i 
contractat, per a l’assignació de retribucions addicionals, per a períodes que hagin 
finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2010 d’acord amb els articles 55 i 69 
de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei 
orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i l’article 140.1.h) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, 
d’universitats de Catalunya,

RESOLC:

Que es publiqui íntegrament al DOGC l’Acord número 4, de 14 de desembre de 
2011, de la Comissió d’Avaluació de la Recerca, pel qual s’aprova el procediment i 
els terminis de presentació de les sol·licituds d’avaluació de l’activitat investigadora 
del personal docent i investigador funcionari i contractat, per a períodes que hagin 
finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2011, d’acord amb la Llei 1/2003, de 
19 de febrer, d’universitats de Catalunya.

Barcelona, 23 de desembre de 2011

JOAQUIM PRATS CUEVAS

President

ACORD
número 4 de la Comissió d’Avaluació de la Recerca, de 14 de desembre de 2011, 
pel qual s’aprova el procediment i els terminis de presentació de les sol·licituds 
d’avaluació de l’activitat investigadora del personal docent i investigador fun-
cionari i contractat, per a períodes que hagin inalitzat com a màxim el 31 de 
desembre de 2011, d’acord amb la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de 
Catalunya.

Atès que l’article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, 
disposa que la Generalitat de Catalunya pot establir, per al personal docent i inves-
tigador funcionari i contractat, retribucions addicionals per mèrits individuals de 
docència, recerca i gestió, que s’assignen per mitjà del consell social a proposta del 
consell de govern, amb la valoració prèvia dels mèrits mitjançant l’avaluació de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya;

Atès que l’article 140.2.h) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de 
Catalunya, estableix que correspon a AQU Catalunya l’avaluació de l’activitat 
desenvolupada pels investigadors, i la valoració dels mèrits individuals de recerca 
del personal docent i investigador, funcionari i contractat, per a l’assignació de 
complements retributius, d’acord amb els articles 55 i 69 de la Llei orgànica 6/2001, 
de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 
d’abril;

CÀRRECS I PERSONAL



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 6035 – 30.12.201166694

Càrrecs i personal

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2007

Atès que l’article 146.1 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, 
estableix que l’avaluació de l’activitat desenvolupada pels investigadors i la valoració 
dels mèrits individuals de recerca del personal docent i investigador és funció de 
la Comissió d’Avaluació de la Recerca de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya;

Atès el que estableix l’article 148.2 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats 
de Catalunya, i atès l’acord subscrit per AQU Catalunya i la Comissió Nacional 
d’Avaluació de l’Activitat Investigadora (d’ara endavant, CNEAI), signat el dia 27 
de novembre de 2009, segons el qual AQU Catalunya reconeix les avaluacions 
realitzades per la CNEAI de l’activitat investigadora del professorat universitari 
que l’hagi sol·licitat en les seves successives convocatòries, dins del marc del pro-
cediment d’avaluació establert per AQU Catalunya i sempre que es compleixin els 
requisits i característiques d’aquest procediment;

Atès que, tal com disposa l’article 148.1 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’uni-
versitats de Catalunya, les comissions avaluadores de l’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya actuen amb independència, la Comissió 
d’Avaluació de la Recerca és competent per aprovar el procediment per a l’avalu-
ació de l’activitat investigadora, d’acord amb l’article 17 del Decret 93/2003, d’1 
d’abril, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya;

D’acord amb el Decret 405/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les re-
tribucions addicionals del personal docent i investigador funcionari i contractat de 
les universitats públiques de Catalunya;

És per això que la Comissió d’Avaluació de la Recerca

ACORDA:

—1 Aprovar el procediment per a l’avaluació de l’activitat investigadora del personal 
docent i investigador, funcionari i contractat, de les universitats públiques catalanes 
per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2011.

—2 Les sol·licituds es poden presentar per via telemàtica a través de l’Oficina 
Virtual de Tràmits o en suport paper.

—3 Que el president de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya doni publicitat d’aquest Acord al DOGC, i en garanteixi la seva difusió 
com a mínim en català i castellà al web d’AQU Catalunya (http://www.aqu.cat).

ANNEX

Procediment per a l’avaluació de l’activitat investigadora del personal docent i 
investigador, funcionari i contractat, d’acord amb la Llei 1/2003, de 19 de febrer, 
d’universitats de Catalunya, per a l’assignació de complements retributius addici-
onals per a períodes que hagin inalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2011

—1 Objecte
L’objecte d’aquest Acord és aprovar el procediment per al reconeixement dels 

mèrits individuals de l’activitat investigadora desenvolupada pel personal docent i 
investigador funcionari i contractat de les universitats públiques catalanes i obrir 
la convocatòria per a la presentació de sol·licituds.

—2 Requisits dels sol·licitants
2.1 D’acord amb l’article 2 del Decret 405/2006, de 24 d’octubre, podran sol-

licitar l’avaluació de l’activitat investigadora per a l’assignació de complements 
retributius addicionals:
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a) El personal docent i investigador funcionari de carrera integrat en algun 
dels següents cossos docents universitaris: catedràtic/a d’universitat, professorat 
titular d’universitat, catedràtic/a d’escola universitària i professorat titular d’escola 
universitària.

b) Les persones contractades a les universitats públiques catalanes en alguna de 
les categories de professorat següents: catedràtic/a, professorat agregat, professorat 
col·laborador permanent que estigui en possessió del títol de doctor i professorat 
lector.

2.2 El personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes 
que estiguin en situació de comissió de serveis o serveis especials podran sotme-
tre a avaluació la seva activitat investigadora, tot i que els drets econòmics no es 
retribuiran fins al moment de la seva reincorporació a la universitat en règim de 
dedicació a temps complet.

2.3 El règim de dedicació ha de ser a temps complet. No obstant això, el per-
sonal docent i investigador que presti serveis a la universitat en règim de dedicació 
a temps parcial, podrà sotmetre a avaluació la seva activitat investigadora, tot i 
que els efectes econòmics es generaran a partir del moment en què passi a prestar 
serveis a la universitat en règim de dedicació a temps complet.

2.4 A aquesta convocatòria només s’hi podran acollir les persones per a les 
quals l’accés a la categoria que dóna dret a sol·licitar les retribucions addicionals 
s’hagi produït fins al 31 de desembre de 2011 inclòs.

2.5 El personal docent i investigador, funcionari o contractat, que hagi 
obtingut l’avaluació única, amb resultat positiu o negatiu, o bé l’avaluació nor-
mal positiva dels seus mèrits individuals de recerca, o bé que hagi obtingut el 
reconeixement de l’avaluació dels seus mèrits de recerca per part de les comis-
sions específiques de la Comissió d’Avaluació de la Recerca, no pot presentar 
aquests mèrits a avaluació o reconeixement de nou, ja es tracti d’una part o 
de la totalitat del període o períodes avaluats o reconeguts per les comissions, 
malgrat que la persona sol·licitant hagi canviat el seu règim de funcionarial a 
contractual o viceversa.

En el cas de l’avaluació normal negativa, el personal docent i investigador, fun-
cionari o contractat, no pot presentar de nou en anys posteriors el mateix període 
avaluat negativament encara que la persona sol·licitant hagi canviat el seu règim 
de funcionarial a contractual o viceversa. En aquest sentit, només s’avaluarà o, si 
s’escau, es reconeixerà el part del període normal avaluat negativament d’acord 
amb el que disposa l’apartat 8.8.

—3 Documentació i formalització de les sol·licituds
3.1 Les sol·licituds es poden presentar en suport paper o telemàticament a 

través de l’Oficina Virtual de tràmits. Independentment de la via emprada, els 
sol·licitants hauran de presentar, en cadascun dels casos que s’exposen, la següent 
documentació:

3.1.1 El personal docent i investigador funcionari que hagi sol·licitat l’avaluació 
de la seva activitat investigadora a la CNEAI i que hagi estat positiva, sens perjudici 
del que estableix el punt 2.5, haurà de presentar la documentació següent:

3.1.1.1 En la presentació en suport paper:
a) L’imprès de sol·licitud per duplicat degudament emplenat i signat.
b) Còpia del document acreditatiu de la identitat de la persona, excepte si la 

persona sol·licitant autoritza a AQU Catalunya a efectuar les consultes telemàtiques 
a la Plataforma d’integració i col·laboració administrativa (PICA).

c) Còpia del resultat de l’avaluació o avaluacions obtingudes de la seva activitat 
investigadora per part de la CNEAI que corresponguin als períodes d’avaluació 
sol·licitats a l’Agència.

3.1.1.2 En la presentació telemàtica:
a) Cal disposar d’un certificat digital personal vàlid.
b) Emplenar degudament la sol·licitud.
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c) Còpia del resultat de l’avaluació o avaluacions obtingudes de la seva activitat 
investigadora per part de la CNEAI que corresponguin als períodes d’avaluació 
sol·licitats a l’Agència, en format PDF.

3.1.2 El personal docent i investigador contractat esmentat en el punt 2.b i el 
personal docent i investigador funcionari que no hagi sol·licitat l’avaluació de la seva 
activitat investigadora a la CNEAI o que aquesta avaluació hagi estat desfavorable 
haurà de presentar la documentació següent:

3.1.2.1 En la presentació en suport paper:
a) L’imprès de sol·licitud per duplicat degudament emplenat i signat.
b) Còpia del document acreditatiu de la identitat de la persona, excepte si la 

persona sol·licitant autoritza a AQU Catalunya a efectuar les consultes telemàtiques 
a la Plataforma d’integració i col·laboració administrativa (PICA).

c) El currículum normalitzat abreujat signat, en suport paper i també en suport 
electrònic, en què la persona sol·licitant farà constar, per al període de sis anys 
sotmès a avaluació, les aportacions que consideri més rellevants fins a un màxim 
de cinc.

Les aportacions hauran de tenir en compte els requisits següents:
Han de ser qualsevol unitat classificable en algun dels criteris d’avaluació a què fa 

referència l’apartat 7. En les cites de totes les aportacions s’hi hauran de fer constar 
les dades necessàries per a la seva localització i identificació.

Cada aportació anirà acompanyada d’un breu resum, d’un màxim de 150 paraules, 
que contingui els objectius, resultats més rellevants de la investigació i la descripció 
de la participació del sol·licitant. Es podran substituir els resums individuals per un 
de sol que faci referència a totes les contribucions.

S’hauran d’aportar els indicis de qualitat de la recerca a què fa referència l’article 
7.4 de l’Ordre de 2 de desembre de 1994, publicada al BOE de 3 de desembre de 
1994, és a dir, en l’anàlisi de cada aportació presentada en el currículum abreujat es 
consideraran els indicis de qualitat que al·legui el sol·licitant que podran consistir en: 
la rellevància científica del mitjà de difusió en què s’hagi publicat cada aportació; en 
les disciplines en què existeixin criteris internacionals de qualitat de les publicacions 
aquests són una referència inexcusable; les referències que altres autors realitzin en 
treballs publicats a l’obra del sol·licitant, que siguin indicatives de la importància de 
l’aportació o del seu impacte en l’àrea; l’apreciació, expressada succintament, del 
propi interessat sobre la contribució de la seva obra al progrés del coneixement, així 
com de l’interès i creativitat de l’aportació; les dades sobre l’explotació de patents 
o models d’utilitat i les ressenyes en revistes especialitzades.

Les aportacions presentades hauran d’haver estat publicades en els anys sotmesos 
a avaluació. No es tindran en compte les publicacions acceptades però no publicades 
durant aquests anys.

Les aportacions presentades en el currículum normalitzat abreujat que no con-
tinguin ni el resum (amb els objectius, resultats més rellevants de la investigació 
i la contribució del sol·licitant) ni els indicis de qualitat, no seran considerades en 
l’avaluació.

En el cas que les aportacions siguin fruit d’una obra col·lectiva, cadascun dels 
autors podrà incorporar la referida investigació en el seu currículum, fent constar 
en els corresponents resums la contribució personal al treball col·lectiu.

Quan l’aportació sigui una patent s’haurà d’incorporar l’informe corresponent 
a l’estat de la tècnica.

d) Currículum normalitzat complet, signat, en format paper i també en format 
electrònic. Pel que fa als apartats B (Publicacions), C (Obres artístiques i projectes 
arquitectònics) i D (Patents i models d’utilitat) cal emplenar totes les dades que 
identifiquen els mèrits que s’indiquen.

e) Taula de vinculació del tram sol·licitat (model disponible al web d’AQU 
Catalunya) en format electrònic i paper signat en totes les pàgines.

f) Full de serveis actualitzat a data 31 de desembre de 2011 en què consti el règim 
de dedicació del sol·licitant. En el full de serveis hi haurà de constar la categoria i el 
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dia, mes i any de la vinculació de la persona sol·licitant amb la institució d’educació 
superior que l’expedeixi.

g) Si la investigació s’ha dut a terme en un centre que no figura en el full de 
serveis s’haurà d’adjuntar una còpia dels contractes, nomenaments, credencials de 
becari o documents similars en què consti el dia, mes i any de la vinculació amb 
la institució corresponent.

En el cas que en l’objecte del contracte o en els documents acreditatius de la 
vinculació no es faci referència expressa al fet que hagi desenvolupat activitats 
de recerca i/o docència, la persona sol·licitant haurà d’aportar la documentació 
següent: la memòria de recerca de la institució on consti el seu nom, un certificat 
amb les tasques realitzades (emès per la institució on es demostri que s’han realitzat 
tasques de docència i/o de recerca) i les publicacions derivades del període en què 
hagi treballat en aquesta institució.

3.1.2.2 En la presentació telemàtica:
a) Caldrà disposar d’un certificat digital personal vàlid.
b) Emplenar degudament la sol·licitud.
c) El currículum normalitzat abreujat en format PDF amb les mateixes conside-

racions exposades en el punt 3.1.2.1.c).
d) Currículum normalitzat complet en format PDF.
e) Taula de vinculació del tram sol·licitat (model disponible al web d’AQU 

Catalunya) en format electrònic.
f) Full de serveis actualitzat a data 31 de desembre de 2011 en què consti el rè-

gim de dedicació del sol·licitant en format PDF. Amb les mateixes consideracions 
exposades en el punt 3.1.2.1.f.

g) Si la investigació s’ha dut a terme en un centre que no figura en el full de 
serveis s’haurà d’adjuntar una còpia dels contractes, nomenaments, credencials 
de becari o documents similars en format PDF. Amb les mateixes consideracions 
exposades en el punt 3.1.2.1.g.

h) S’haurà d’annexar la documentació requerida.
3.2 Per sol·licitar el tram de recerca i transferència és necessari que la persona 

sol·licitant hagi obtingut amb caràcter previ a aquesta convocatòria l’avaluació 
positiva d’almenys un tram de recerca.

A la sol·licitud caldrà indicar si s’opta per l’avaluació de transferència de tecno-
logia. En aquest cas, la persona sol·licitant haurà d’aportar una còpia de l’obtenció 
de l’avaluació positiva del tram de recerca.

A més a més, cal aportar la documentació descrita a l’apartat 3.1.2.1 si la sol-
licitud es presenta en suport paper o la descrita a l’apartat 3.1.2.2 si es presenta 
telemàticament. Específicament, i pel que fa al currículum abreujat caldrà aportar 
les evidències que acreditin el compliment dels criteris d’avaluació recollits en l’an-
nex 3 dels criteris específics per a l’avaluació de l’activitat de recerca del personal 
docent i investigador de les universitats públiques de Catalunya per a l’assignació 
dels complements addicionals per mèrits de recerca.

3.3 Els impresos de sol·licitud es poden obtenir al web d’AQU Catalunya (http://
www.aqu.cat), a l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 
(Via Laietana, 28, 5a planta, 08003 Barcelona) i de l’Oficina Virtual de Tràmits.

3.4 En la sol·licitud cal formular una declaració responsable de la veracitat de 
les dades al·legades i de tota la documentació aportada per la persona sol·licitant, 
que s’hi ha de detallar. Així mateix, en la sol·licitud també s’adverteix que la manca 
de veracitat de la informació aportada per la persona sol·licitant comporta la inva-
lidesa del procés d’avaluació a tots els efectes. En aquest sentit, se seguiran també 
les instruccions establertes per la Comissió d’Avaluació de la Recerca, publicades 
al web d’AQU Catalunya (http://www.aqu.cat).

3.5 L’Agència demanarà als interessats que esmenin o completin la sol·licitud i/o la 
documentació quan no s’hagi presentat o quan sigui incompleta. En cas que la persona 
interessada no aporti la informació i/o la documentació sol·licitada, en un termini de 
10 dies des de la seva notificació, s’entendrà que desisteix de la seva sol·licitud.

http://www.aqu.cat
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3.6 Les persones interessades poden sol·licitar informació a l’adreça de correu 
electrònic professorat@aqu.cat.

—4 Convocatòries
Les sol·licituds per a l’avaluació de l’activitat investigadora s’han de presentar en 
els terminis següents:

1. Per al personal docent i investigador contractat del 9 al 27 de gener de 2012, 
ambdós inclosos.

2. Per al personal docent i investigador funcionari del 25 de juny de 2011 al 20 
de juliol de 2012, ambdós inclosos.

—5 Terminis i informació
5.1 El resultat de l’avaluació de l’activitat investigadora es notificarà en un 

termini màxim de sis mesos a comptar des de l’obertura de la convocatòria.
5.2 Els interessats podran obtenir informació de l’estat de la seva sol·licitud 

a través de l’Oficina Virtual de Tràmits, a l’adreça electrònica professorat@aqu.
cat, al telèfon 93.268.89.50 o a l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya.

—6 Òrgans competents
6.1 La Comissió d’Avaluació de la Recerca desenvolupa la seva activitat mitjan-

çant comissions específiques, constituïdes en els diferents àmbits del coneixement 
d’acord amb el que estableix l’article 147.1 de la Llei d’universitats de Catalunya.

6.2 Serà la Comissió d’Avaluació de la Recerca i les seves comissions específiques 
les que assignaran les sol·licituds als diferents àmbits. Els àmbits de coneixement 
són els següents: humanitats; ciències socials; ciències; ciències de la vida; ciències 
mèdiques i de la salut i enginyeria i arquitectura.

6.3 El resultat de l’avaluació de l’activitat investigadora l’acorda la comissió 
específica que correspongui.
L’avaluació que efectuï la comissió es realitzarà d’acord amb una puntuació del zero 
al deu, i serà necessari un mínim de cinc punts per a l’obtenció d’una avaluació 
positiva per a un període investigador de sis anys.

Aquests acords d’avaluació, que no exhaureixen la via administrativa, poden 
ser objecte de recurs d’alçada davant el/la president/a de la Comissió d’Avaluació 
de la Recerca en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva notificació, 
de conformitat amb el que preveu l’article 29 dels Estatuts de l’Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. La resolució que resolgui el recurs 
d’alçada exhaureix la via administrativa.

—7 Avaluació
7.1 En l’avaluació de l’activitat investigadora del personal docent i investigador 

funcionari i contractat en les universitats públiques catalanes es valoraran els mè-
rits i l’experiència investigadora d’acord amb els criteris publicats per la Comissió 
d’Avaluació de la Recerca al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i que es 
poden consultar també al web d’AQU Catalunya (http://www.aqu.cat).

7.2 L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ha subscrit 
un acord, el dia 27 de novembre de 2009, amb la CNEAI pel qual AQU Catalunya 
reconeix les avaluacions realitzades per la CNEAI de l’activitat investigadora del 
professorat universitari que l’hagi sol·licitat, sempre que es compleixin els requisits 
i característiques establerts en el procediment d’avaluació d’AQU Catalunya, sens 
perjudici del que estableix el punt 2.5.

—8 Determinació dels trams
8.1 Per a la determinació de cada tram avaluable es procedirà de la manera 

següent:
a) Cada tram ha d’abastar sis anys d’investigació.
b) Per anys s’entenen anys naturals complets (de l’1 de gener al 31 de desembre), 

únicament les fraccions anuals iguals o superiors a vuit mesos es computaran com 
any natural.
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c) Els anys que componen un tram poden, o no, ser consecutius, excepte en el 
supòsit d’avaluació única a la qual es refereix l’apartat següent, en aquest darrer 
cas han de ser necessàriament consecutius.

8.2 Els interessats que sol·licitin l’avaluació per primera vegada podran demanar 
a la Comissió d’Avaluació de la Recerca l’avaluació única dels mèrits de recerca de 
tota la seva trajectòria acadèmica i/o de recerca desenvolupada fins al 31 de desembre 
de 2001, per al personal docent i investigador funcionari; i fins al 31 de desembre 
de 2002, per al personal docent i investigador contractat. En aquest supòsit la cor-
responent sol·licitud d’avaluació de l’activitat investigadora haurà d’incloure tots 
els serveis prestats fins a les dates indicades anteriorment que l’interessat desitgi 
sotmetre a avaluació. Els trams complets no sotmesos a aquesta avaluació única 
per l’interessat no podran ser objecte d’avaluacions posteriors.

8.3 En una sol·licitud diferent d’aquella a la qual es refereix l’apartat 8.2 (avaluació 
única), els interessats podran incorporar i sotmetre a avaluació normal, independent-
ment, el tram o trams que resultin d’acumular la resta d’activitat investigadora.

En el cas que se sol·liciti l’avaluació de més d’una avaluació normal caldrà pre-
sentar tantes sol·licituds com avaluacions normals es demanin.

Per al personal docent i investigador funcionari el període sotmès a avaluació 
ha de finalitzar, en anys naturals complets, amb posterioritat al 31 de desembre 
de 2001 i per al personal docent i investigador contractat ha de finalitzar amb 
posterioritat al 31 de desembre de 2002. En qualsevol cas, l’avaluació normal ha 
d’incloure un mínim de sis anys avaluables que finalitzin com a màxim el 31 de 
desembre de 2011.

8.4 Correspon a cada sol·licitant determinar, en la primera sol·licitud d’avaluació 
que formuli, l’any a partir del qual sol·licita l’avaluació de l’activitat investigadora. 
Determinada aquesta data per la persona interessada, l’activitat realitzada amb 
anterioritat no podrà ser al·legada ni tinguda en compte, qualsevol que sigui la seva 
dimensió temporal, a l’efecte d’avaluacions i/o reconeixements futurs.

8.5 El període comprès entre dos trams sotmesos a avaluació i respecte del qual 
l’interessat no hagi presentat sol·licitud no podrà ser al·legat ni tingut en compte, 
qualsevol que sigui la seva dimensió temporal, a l’efecte d’avaluacions posteriors.

8.6 En el cas que el tram d’investigació sol·licitat s’hagi format amb anys no 
consecutius, seran aplicades les previsions de l’apartat anterior per als períodes 
respecte dels quals l’interessat no hagi presentat sol·licitud.

8.7 Només en el cas d’avaluació normal desfavorable, la persona sol·licitant 
podrà presentar en anys posteriors una nova sol·licitud d’avaluació. En la sol·licitud 
d’avaluació del tram es podrà incloure fins a 5 dels 6 anys avaluats negativament 
corresponents al darrer tram sotmès a avaluació, i almenys un any haurà de ser 
posterior al darrer any del període avaluat negativament.

8.8 En el cas que en una mateixa convocatòria s’hagi obtingut una avaluació 
normal desfavorable i una avaluació normal favorable d’un tram posterior, no 
es podrà sotmetre novament a avaluació l’activitat de recerca dels anys valorats 
negativament.

8.9 En el cas del personal docent i investigador funcionari que hagi sotmès la 
seva activitat investigadora a l’avaluació de la CNEAI amb un resultat favorable i 
que també la sotmeti a l’avaluació d’AQU Catalunya per a l’obtenció dels comple-
ments addicionals de recerca, haurà de fer coincidir els períodes temporals d’aquests 
trams amb els períodes corresponents avaluats per la CNEAI, tenint en compte el 
que estableix el punt 2.5.

—9 Notificació de l’avaluació
9.1 El resultat de l’avaluació de l’activitat investigadora es notificarà a través 

de qualsevol mitjà legal que permeti tenir constància de la seva recepció per part 
de la persona sol·licitant.

9.2 La notificació es podrà practicar utilitzant mitjans telemàtics d’acord amb 
el que estableix l’article 59.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
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de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, sempre 
que els interessats hagin assenyalat aquest mitjà com a preferent o hagin consentit 
expressament la seva utilització.

—10 Protecció de les dades de caràcter personal
En relació amb les dades de caràcter personal que coneguin en l’exercici de les 

seves funcions la Comissió d’Avaluació de la Recerca i les comissions específiques 
corresponents vetllaran pel ple respecte dels drets dels interessats i per l’estricte 
compliment de les obligacions que imposa la normativa vigent en matèria de pro-
tecció de dades de caràcter personal.

Les dades de caràcter personal que s’han de facilitar per a l’avaluació de l’acti-
vitat investigadora del personal docent i investigador de les universitats públiques 
catalanes, així com el resultat d’aquestes, s’inclouran en el fitxer de professorat. 
AQU Catalunya podrà cedir totalment o parcialment les dades dels sol·licitants 
i els resultats favorables a les universitats, al departament competent en matèria 
d’universitats i altres institucions públiques per tal d’agilitar els processos de re-
tribució dels complements addicionals per mèrits de recerca del personal docent i 
investigador funcionari i contractat.

La persona sol·licitant podrà exercir, respecte de les seves dades, els drets reco-
neguts per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, i, particularment, els drets d’accés, rectificació o cancel·lació de 
dades i oposició, si resultés pertinent, així com el de revocació del consentiment 
per a la cessió de les seves dades. L’exercici d’aquests drets s’exercirà d’acord amb 
el procediment establert per AQU Catalunya.

(11.354.121)
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