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6.4 L’avaluació de l’activitat investigadora
està gravada amb una taxa per l’import fixat a
la normativa vigent. El pagament de la taxa es
pot fer efectiu mitjançant targeta de crèdit o
carta de pagament a través del portal Serveis i
Tràmits de la Generalitat de Catalunya o per
transferència bancària en un termini de 10 dies
des de la presentació de la sol·licitud al núme-
ro de compte següent: 2013-0500-17-0213546947
(codi Swift: CESCESBBXXX, codi IBAN:
ES61 2013 0500 1702 1354 6947).

—7 Avaluació
7.1 En l’avaluació de l’activitat investiga-

dora del personal docent i investigador funci-
onari i contractat en les universitats públiques
catalanes es valoraran els mèrits i l’experièn-
cia investigadora d’acord amb els criteris pu-
blicats per la Comissió d’Avaluació de la Re-
cerca al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya (Resolució EDU/3752/2006, DOGC
núm. 4769, de 27.11.2006) i que es poden con-
sultar també al web d’AQU Catalunya (http:/
/www.aqucatalunya.cat).

7.2 L’Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya ha subscrit un acord,
el dia 3 de novembre de 2006, amb la CNEAI
pel qual AQU Catalunya reconeix les avalua-
cions realitzades per la CNEAI de l’activitat
investigadora del professorat universitari que
l’hagi sol·licitat.

—8 Determinació dels trams
8.1 Per a la determinació de cada tram ava-

luable es procedirà de la manera següent:
a) Cada tram ha d’abastar sis anys d’inves-

tigació.
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.

c) Els anys que componen un tram poden, o
no, ser consecutius, excepte en el supòsit d’ava-
luació única a la qual es refereix l’apartat se-
güent, en aquest darrer cas han de ser necessà-
riament consecutius.

8.2 Els interessats que sol·licitin l’avaluació
per primera vegada podran demanar a la Comis-
sió d’Avaluació de la Recerca l’avaluació úni-
ca de l’activitat investigadora desenvolupada fins
al 31 de desembre de 2001, per al personal do-
cent i investigador funcionari; i fins el 31 de
desembre de 2002, per al personal docent i in-
vestigador 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 avalua-
ció única per l’interessat no podran ser objec-
te d’avaluacions posteriors.

A l’efecte de l’avaluació única citada, la Co-
missió d’Avaluació de la Recerca avaluarà con-
juntament tota l’activitat investigadora presen-
tada i determinarà els trams que procedeixin
respectant els criteris establerts en la present
Resolució.

8.3 En una sol·licitud diferent d’aquella a la
qual es refereix l’apartat 8.2, els interessats
podran incorporar i sotmetre a avaluació, inde-
pendentment, el tram que pugui resultar d’acu-
mular la resta d’activitat investigadora anteri-
or al 31 de desembre de 2001 (personal docent
i investigador funcionari) o 31 de desembre de
2002 (personal docent i investigador contractat)

i la realitzada amb posterioritat en anys natu-
rals complets. En tot cas, aquesta resta s’ha de
referir, necessàriament, a períodes inferiors a sis
anys i posteriors al final de l’últim tram inclòs
en l’avaluació única, i el període sotmès ha de
finalitzar com a màxim el 31 de desembre de
2006.

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 l’interessat, 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 futures.

8.5 El període comprès entre dos trams
sotmesos a avaluació i respecte del qual l’inte-
ressat 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’avalua-
cions 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 ante-
rior per a aquells períodes respecte dels quals
l’interessat no hagi presentat sol·licitud.

8.7 En la sol·licitud d’avaluació única a què
es refereix l’apartat 8.2 els interessats podran
incloure els mèrits de recerca de tota la seva tra-
jectòria acadèmica i/o de recerca. Els efectes
econòmics dels trams reconeguts dependran
d’allò que disposi la normativa vigent.

8.8 En el cas d’avaluació desfavorable, la
persona sol·licitant podrà presentar en anys
posteriors una nova sol·licitud d’avaluació, en
què podrà incloure fins a 5 dels 6 anys avaluats
negativament, i almenys un any ha de ser pos-
terior al darrer any del període avaluat negati-
vament.

8.9 En el cas del personal docent i investi-
gador funcionari que hagi sotmès la seva acti-
vitat investigadora a l’avaluació de la CNEAI
i que també la sotmeti a l’avaluació d’AQU
Catalunya per a l’obtenció dels complements
addicionals de recerca, haurà de fer coincidir els
períodes temporals d’aquests trams amb els
períodes corresponents avaluats per la CNEAI.

—9 Notificació de l’avaluació
9.1 El resultat de l’avaluació de l’activitat

investigadora es notificarà a través de qualse-
vol mitjà legal que permeti tenir constància de
la seva recepció per part de la persona sol·-
licitant.

9.2 La notificació es podrà practicar utilit-
zant mitjans telemàtics d’acord amb el que es-
tableix l’article 59.3 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administra-
tiu comú, sempre que els interessats hagin as-
senyalat 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 perso-

nal que coneguin en l’exercici de les seves fun-
cions, la Comissió d’Avaluació de la Recerca i
les comissions específiques corresponents vet-
llaran 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’activitat investi-
gadora del personal docent i investigador con-

tractat de les universitats públiques catalanes,
així com el resultat d’aquestes, s’inclouran en el
fitxer automatitzat de gestió de l’avaluació de
l’activitat investigadora. AQU Catalunya podrà
cedir totalment o parcial les dades dels sol·-
licitants i els resultats obtinguts a les universi-
tats, al departament competent en matèria d’uni-
versitats i altres institucions públiques per tal
d’agilitar els processos de retribució dels com-
plements addicionals per mèrits de recerca del
personal docent i investigador funcionari i con-
tractat.

La persona sol·licitant podrà exercir, respecte
de les seves dades, els drets reconeguts per la
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal, i par-
ticularment, els drets d’accés, rectificació o
cancel·lació de dades i oposició, si resultés per-
tinent, així com el de revocació del consentiment
per a la cessió de les seves dades.

Els drets referits anteriorment els podrà exer-
cir la persona sol·licitant mitjançant sol·licitud
escrita i signada dirigida a AQU Catalunya.

(06.325.029)

RESOLUCIÓ
EDU/3814/2006, de 27 de novembre, per la qual
es dóna publicitat a la pròrroga de la vigència de
la certificació dels manuals d’avaluació docent
i al procediment i la certificació de la valoració
dels mèrits individuals docents i de gestió del per-
sonal docent i investigador funcionari i contractat
de les universitats públiques catalanes, meritats
fins al 31 de desembre de 2006.

Atès que en data 22 de novembre de 2006 la
Comissió Específica per a la Valoració dels
Mèrits i Activitats Individuals de la Comissió
d’Avaluació de la Qualitat, d’ara endavant
CEMAI, de l’Agència per a la Qualitat del Sis-
tema Universitari de Catalunya, d’ara endavant
AQU Catalunya, va establir la pròrroga de la
vigència de la certificació dels manuals d’ava-
luació docent de les universitats públiques ca-
talanes i el procediment i la certificació de la
valoració dels mèrits individuals docents i de
gestió del personal docent i investigador funci-
onari i contractat de les universitats públiques
catalanes, meritats fins al 31 de desembre de
2006, per a l’assignació de les retribucions ad-
dicionals,

RESOLC:

Que es publiqui íntegrament al DOGC
l’Acord número 3, de 22 de novembre de 2006,
de la Comissió Específica per a la Valoració dels
Mèrits i Activitats Individuals de la Comissió
d’Avaluació de la Qualitat de l’Agència per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya,
pel qual s’estableix la pròrroga de la vigència de
la certificació dels manuals d’avaluació docent
de les universitats públiques catalanes i el pro-
cediment i la certificació de la valoració dels
mèrits individuals docents i de gestió del perso-
nal docent i investigador funcionari i contrac-
tat de les universitats públiques catalanes, me-
ritats fins al 31 de desembre de 2006, per a
l’assignació de les retribucions addicionals.

Barcelona, 27 de novembre de 2006
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President

ACORD
número 3 de la Comissió Específica per a la
Valoració dels Mèrits i Activitats Individuals de
la Comissió d’Avaluació de la Qualitat de l’Agèn-
cia per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya, de 22 de novembre de 2006, pel qual
s’estableix la pròrroga de la vigència de la certi-
ficació dels manuals d’avaluació docent i el pro-
cediment i la certificació de la valoració dels
mèrits individuals docents i de gestió del perso-
nal docent i investigador funcionari i contractat
de les universitats públiques catalanes, meritats
fins al 31 de desembre de 2006, per a l’assigna-
ció de les retribucions addicionals.

Per acord del Consell Interuniversitari de
Catalunya, l’any 2002 es va iniciar el procés
d’avaluació docent del professorat de les univer-
sitats públiques catalanes. Així mateix, AQU
Catalunya, amb la col·laboració de les univer-
sitats i el departament competent en matèria
d’universitats, va impulsar el model d’avaluació
docent que recullen els manuals d’avaluació
docent, certificats per AQU Catalunya, la vigèn-
cia dels quals acaba l’any 2006.

Atès que durant l’any 2007 es preveu la mo-
dificació dels models d’avaluació que recullen
els manuals d’avaluació docent de les universi-
tats per a una propera acreditació, la CEMAI
considera necessari prorrogar la vigència de les
certificacions esmentades com a màxim fins al
31 de desembre de 2007.

D’altra banda, AQU Catalunya treballa per
definir un marc de referència que permeti dis-
posar d’un model d’avaluació de l’activitat de
gestió del personal docent i investigador. Per
aquesta raó, s’han establert unes instruccions
específiques d’avaluació i certificació dels mè-
rits de gestió del personal docent i investigador.

Atès que l’article 72 de la Llei 1/2003, de 19
de febrer, d’universitats de Catalunya, estableix
que el Govern de la Generalitat pot establir, per
al personal docent i investigador funcionari i
contractat, retribucions addicionals per mèrits
docents, investigadors i de gestió, que s’assignen
per mitjà del consell social a proposta del con-
sell de govern, amb la valoració prèvia dels
mèrits mitjançant l’avaluació de l’Agència per
a la Qualitat del Sistema Universitari de Cata-
lunya;

Atès que l’article 140.2.j) en relació amb l’ar-
ticle 144 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’uni-
versitats de Catalunya, disposa que correspon
a la Comissió d’Avaluació de la Qualitat la va-
loració dels mèrits individuals docents i de gestió
del personal docent i investigador funcionari i
contractat, per a l’assignació dels complements
retributius d’acord amb els articles 55 i 69 de la
Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’uni-
versitats;

Atès que la Comissió d’Avaluació de la Qua-
litat va delegar a la CEMAI la funció esmentada
segons l’Acord número 4 de la sessió del dia 11
de juny de 2003;

Atès que, tal com estableix l’article 148.1 de
la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats
de Catalunya, les comissions avaluadores de

l’Agència per a la Qualitat del Sistema Univer-
sitari de Catalunya actuen amb independència,
la CEMAI ha aprovat el procediment esmen-
tat.

D’acord amb el Decret 405/2006, de 24 d’oc-
tubre, pel qual s’estableixen les retribucions ad-
dicionals del personal docent i investigador fun-
cionari i contractat de les universitats públiques
de Catalunya;

És per això que la Comissió Específica per a
la Valoració dels Mèrits i Activitats Individuals
acorda:

—1 Prorrogar la vigència de la certificació
d’AQU Catalunya dels models d’avaluació
docent que recullen els manuals d’avaluació
docent de les universitats públiques catalanes.
En tot cas, els manuals mantindran la seva vi-
gència com a màxim fins al 31 de desembre de
2007.

—2 Aprovar el procediment i la certificació de
la valoració dels mèrits individuals docents i de
gestió del personal docent i investigador funci-
onari i contractat de les universitats públiques
catalanes, meritats fins al 31 de desembre de
2006, per a l’assignació de les retribucions ad-
dicionals, que consten a l’annex d’aquesta Re-
solució.

ANNEX

Procediment i certificació de la valoració dels
mèrits individuals docents i de gestió del perso-
nal docent i investigador funcionari i contractat
de les universitats públiques catalanes, meritats
fins al 31 de desembre de 2006, per a l’assigna-
ció de les retribucions addicionals.

—1 Objecte
L’objecte d’aquest Acord és aprovar el pro-

cediment i la certificació de la valoració dels
mèrits individuals docents i de gestió del per-
sonal docent i investigador funcionari i contrac-
tat de les universitats públiques catalanes, me-
ritats fins al 31 de desembre de 2006, per a
l’assignació de les retribucions addicionals.

—2 Sol·licituds
El personal docent i investigador funciona-

ri i contractat de les universitats públiques de
Catalunya, d’acord amb les condicions i els re-
quisits que estableix el Decret 405/2006, de 24
d’octubre, pot sol·licitar davant el rector o rec-
tora de la universitat l’avaluació de la seva ac-
tivitat docent d’acord amb les instruccions del
punt 3, i l’avaluació de la seva activitat de ges-
tió segons les instruccions del punt 4.

La universitat farà públiques, amb suficient
antelació, les instruccions o indicacions perti-
nents sobre la presentació i tramitació de les sol·-
licituds.

—3 Instruccions per a l’avaluació i certificació
de l’activitat docent

3.1 Instruccions per a l’avaluació de l’acti-
vitat docent.

Per a l’avaluació de l’activitat docent del
personal docent i investigador, les universitats
públiques catalanes aplicaran els respectius
manuals d’avaluació docent vigents en la data
de publicació d’aquest Acord i certificats per
AQU Catalunya.

La universitat trametrà, abans del 31 de maig
de 2007, a AQU Catalunya els informes d’ava-

luació de l’activitat docent del personal docent
i investigador, d’acord amb el model d’informe
que es publicarà a la pàgina web d’AQU
Catalunya (http://www.aqucatalunya.cat) durant
el mes de desembre de 2006.

3.2 Certificació.
La CEMAI certificarà els informes d’avalu-

ació de l’activitat docent del personal docent i
investigador emesos per la universitat, d’acord
amb el model d’informe d’avaluació esmentat.

En el procés de certificació la CEMAI pot
sol·licitar a la universitat proves documentals del
procés d’avaluació.

—4 Instruccions per a l’avaluació i certificació
de l’activitat de gestió

4.1 Instruccions per a l’avaluació de l’acti-
vitat de gestió.

a) La universitat constatarà els períodes de
gestió, així com el tipus de tasques de gestió re-
alitzades per cada sol·licitant.

b) La universitat assignarà els punts d’acord
amb el que estableix el Decret 405/2006, de 24
d’octubre.

c) La universitat haurà d’establir l’estructura
i la composició de l’òrgan d’avaluació.

d) Aquest òrgan emetrà el judici valoratiu de
les tasques de gestió dutes a terme pel sol·licitant.

e) La universitat trametrà, abans del 31 de
maig de 2007, a AQU Catalunya els informes
d’avaluació de l’activitat de gestió del personal
docent i investigador, tant pel que fa als mèrits
de gestió que estableix l’article 6.5 del Decret
405/2006, de 24 d’octubre, com a la resta de
mèrits de gestió, d’acord amb els models d’in-
forme que es publicaran a la pàgina web d’AQU
Catalunya (http://www.aqucatalunya.cat) durant
el mes de desembre de 2006.

4.2 Certificació.
La CEMAI certificarà els informes d’avalu-

ació de l’activitat de gestió que compleixin les
instruccions esmentades anteriorment i el que
estableix el Decret 405/2006, de 24 d’octubre, i
s’haurà d’especificar, especialment, el compli-
ment de l’article 5.2.c) del Decret 405/2006, de
24 d’octubre.

En el procés de certificació la CEMAI pot
sol·licitar a la universitat proves documentals del
procés d’avaluació.

(06.325.214)
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