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PROTOCOL D’ESTABLIMENT DE LA IDONEÏTAT 
INVESTIGADORA DELS AVALUADORS DE LA COMISSIÓ 
D’AVALUACIÓ DE LA RECERCA 

Presentació 

En aquest document s’estableix el protocol per determinar la idoneïtat investigadora dels 

avaluadors de la Comissió d’Avaluació de la Recerca (CAR), d’acord amb l’article 2.2.b del 

Reglament de funcionament intern de la Comissió d’Avaluació de la Recerca. 

Així, aquest article estableix que com a màxim un terç dels membres de la CAR 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 CAR, 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. 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. 

3. Tenir la “idoneïtat investigadora” per part de la CAR, d’acord amb el procediment i 

els criteris que hagi aprovat i que consideri equivalents a tres avaluacions positives 

de llur activitat investigadora. 

En aquest sentit, quan s’escaigui la possibilitat d’incorporar a la CAR o a les seves comissions 

específiques algun investigador que, per raons justificades a criteri de la Comissió, no disposi 

d’avaluacions positives de la seva activitat investigadora, se seguirà el protocol següent. 

Protocol 

1. El secretari de la CAR encarregarà, al membre de la Comissió que tingui el perfil 

científic més proper al del candidat, que faci una avaluació preliminar dels mèrits de 

recerca per determinar si està en el llindar d’excel·lència previst, d’acord amb els 

criteris d’avaluació de l’activitat investigadora de la CAR. 
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2. Si se supera aquesta avaluació preliminar, trametrà el CV de l’investigador al 

president de la Comissió perquè determini si s’incorpora a la CAR o a les seves 

comissions específiques. 

3. S’informarà el Ple de la CAR. 


