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Convocatòria de l’any 2018 per a la presentació de sol·licituds d’avaluació de l’activitat 

investigadora del PDI doctor dels centres adscrits a les universitats de Catalunya  

 

1. Convenis per a l’avaluació de l’activitat investigadora del PDI doctor dels centres 

adscrits a les universitats de Catalunya 

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ha signat els convenis per a 

l’avaluació de l’activitat investigadora del PDI doctor amb els centres adscrits a les universitats 

de Catalunya següents: 

I. Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya.  

II. Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme.  

III. Escola Universitària Salesiana de Sarrià. 

IV. Escola Universitària de la Salut i l'Esport. 

V. Escola Universitària Mediterrani. 

VI. Escola Superior d'Infermeria del Mar. 

VII. Escola Universitària ERAM. 

VIII. Escola d’Infermeria de Sant Joan de Déu. 

IX. Barcelona School of Management.  

X. BAU Centre Universitari de Disseny de Barcelona. 

 

L’article 3.1.g) de la Llei 15/2015, del 21 de juliol, de l'Agència per a la Qualitat del Sistema 

Universitari de Catalunya estableix que correspon a AQU Catalunya l’avaluació de l’activitat del 

personal docent i investigador de les universitats privades i dels centres adscrits a les 

universitats. 

 

2. Objecte de la convocatòria 

En aquesta convocatòria es concreta el procediment, els criteris, els requisits i els terminis per 

a l’avaluació dels períodes de l’activitat de recerca, que hagin finalitzat com a màxim el 31 de 

desembre de 2017, del personal docent i/o investigador doctor que pertanyi als centres adscrits 

a les universitats de Catalunya esmentats en l’apartat 1. 

 

3. Requisits dels sol·licitants 

Podran sol·licitar l’avaluació de l’activitat investigadora el personal docent i/o investigador 

doctor dels centres adscrits a les universitats de Catalunya que compleixin les característiques 

següents: 
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3.1. Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya: 

a) Possessió del títol de doctor. 

b) Vinculació amb l’INEFC a temps complet o parcial —essent el mínim de dedicació a 

temps parcial, com a mínim, del 50% del temps complet—. 

c) Que pertanyi a una de les categories següents: professor/a catedràtic/a de l’INEFC, 

professor/a catedràtic/a interí/na de l’INEFC, professor/a titular de l’INEFC, professor/a 

col·laborador/a doctor/a o bé professor/a titular interí/na de l’INEFC. 

 

3.2. Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme: 

a) Possessió del títol de doctor. 

b) Vinculació amb el centre a temps complet o parcial —essent el mínim de dedicació a 

temps parcial, com a mínim, del 50% del temps complet—. En el cas que el professor 

doctor imparteixi docència en més d’un centre, la dedicació en el seu conjunt ha de ser, 

com a mínim del 50%. 

 

3.3. Escola Universitària Salesiana de Sarrià: 

a) Possessió del títol de doctor. 

b) Vinculació amb l'EUSS a temps complet.  

c) Que pertanyi a una de les dues categories següents: professor/a agregat/da de l'EUSS 

o bé professor/a ordinari/a de l'EUSS. 

 

3.4. Escola Universitària de la Salut i l'Esport: 

a) Possessió del títol de doctor. 

b) Vinculació amb l'EUSES a temps complet.  

c) Antiguitat mínima d’un any. 

d) Que pertanyi a la categoria de professorat agregat de l’EUSES. 

 

3.5. Escola Universitària Mediterrani: 

a) Possessió del títol de doctor. 

b) Vinculació amb l’EUM a temps complet  o parcial –essent el mínim de dedicació a 

temps parcial, com a mínim, del 50% del temps complet. 

c) Antiguitat mínima d’un any. 
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3.6. Escola Superior d'Infermeria del Mar: 

a) Possessió del títol de doctor. 

b) Vinculació amb l’ESIM a temps complet (40h setmanals) o com a mínim del 50% a 

temps complet (20h setmanals) 

3.7  Escola Universitària ERAM: 

       a)   Possessió del títol de doctor.  

       b)   Vinculació mínim 50% a temps complet. 

3.8 Escola d’Infermeria de Sant Joan de Déu: 

a) Possessió del títol de doctor. 

b) Vinculació a temps complet o com a mínim del 50% a temps complet. 

3.9 Barcelona School of Management:  

       a)   Possessió del títol de doctor.  

 b)   Vinculació a temps complet o com a mínim d’un 50% del temps complet. 

3.10 BAU Centre Universitari de Disseny de Barcelona:  

a) Possessió del títol de doctor. 

b)   Vinculació a temps complet o com a mínim d’un 50% del temps complet. 

4. Període objecte d’avaluació 

A aquesta convocatòria només s'hi podran acollir el personal docent i/o investigador doctor dels 

centres adscrits a les universitats de Catalunya enumerats en l’apartat 1 que compleixi els 

requisits de l’apartat 3 i podran sotmetre a avaluació els períodes d’activitat de recerca que 

hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2017. 

 

5. Determinació dels trams 

5.1 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 a any natural. 

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. 

5.2 Els interessats que sol·licitin l'avaluació per primera vegada podran demanar a la Comissió 

d'Avaluació de la Recerca  l'avaluació única de l'activitat investigadora desenvolupada fins al 
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31 de desembre de 2002. En aquest supòsit la corresponent 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. 

A l'efecte de l'avaluació única citada, la Comissió d'Avaluació de la Recerca avaluarà 

conjuntament tota l'activitat investigadora presentada i determinarà els trams que procedeixin 

respectant els criteris establerts en la present convocatòria. 

5.3 En una sol·licitud diferent d'aquella a la qual es refereix l'apartat 5.2 (avaluació única), els 

interessats podran incorporar i sotmetre a avaluació normal, independentment, el tram o trams 

que resultin d'acumular la resta d'activitat investigadora, que ha de finalitzar amb posterioritat al 

31 de desembre de 2002.  

En el cas que se sol·liciti l’avaluació de més d’una avaluació normal caldrà presentar tantes 

sol·licituds com avaluacions normals es demanin. 

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 2017. 

5.4 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. 

5.5 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. 

5.6 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. 

5.7 En la sol·licitud d'avaluació única a què es refereix l'apartat 5.2 els interessats podran 

incloure els mèrits de recerca de tota la seva trajectòria acadèmica i/o de recerca. 

5.8 Només en el cas d'avaluació normal 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 haurà de ser posterior al darrer any del període 

avaluat negativament. 

5.9 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. 

5.10 Atès que AQU Catalunya avalua l’activitat d’investigació d’un període determinat, en el cas 

que el personal docent i/o investigador doctor dels centres adscrits a les universitats de 

Catalunya enumerats en l’apartat 1 que hagi obtingut o bé l'avaluació única, amb resultat 

positiu o negatiu, o bé l'avaluació normal positiva dels seus mèrits individuals de recerca, o bé 

el reconeixement de l'avaluació dels seus mèrits de recerca per part de les comissions 
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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, encara que la persona sol·licitant hagi canviat el seu 

règim contractual, d’universitat o de centre. 

En el cas de l'avaluació normal negativa, el personal docent i/o investigador doctor dels centres 

adscrits a les universitats de Catalunya enumerats en l’apartat 1 no pot presentar de nou en 

anys posteriors el mateix període avaluat negativament, encara que la persona sol·licitant hagi 

canviat el seu règim contractual, d’universitat o de centre. En aquest sentit, només s'avaluarà o, 

si s'escau, es reconeixerà el darrer període normal avaluat negativament, sempre que se 

segueixi el que disposa l'apartat 5.8. 

 

6. Presentació de sol·licituds i documentació 

6.1 Termini per a la presentació de sol·licituds. 

El personal docent i/o investigador doctor dels centres adscrits a les universitats de Catalunya 

enumerats en l’apartat 1 podrà presentar la sol·licitud via telemàtica a través de Tràmits Gencat 

de la Generalitat de Catalunya del 18 de juny al 13 de juliol de 2018, ambdós inclosos.  

6.2 Documentació 

1. Currículum abreujat. Un cop enviada la sol·licitud a tramitar, els sol·licitants rebran un 

correu electrònic amb un enllaç per emplenar el Currículum abreujat. El 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 

establert en la convocatòria. En les citacions de totes les aportacions s'hi han 

de fer constar les dades necessàries per localitzar-les i identificar-les. 

- Cada aportació ha d'anar acompanyada d'un breu resum, d'un màxim de 150 

paraules, que contingui els objectius, els resultats més rellevants de la 

investigació i la descripció de la participació del sol·licitant. Es poden substituir 

els resums individuals per un de sol que faci referència a totes les 

contribucions. 

- S'han 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 cal considerar els indicis de qualitat que al·legui el sol·licitant, que 

poden consistir en: la rellevància científica del mitjà de difusió en què s'hagi 

publicat cada aportació; a les disciplines en què hi hagi criteris internacionals 

de qualitat de les publicacions, aquests criteris 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 
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impacte en l'àrea; l'apreciació, expressada succintament, del mateix interessat 

sobre la contribució de la seva obra al progrés del coneixement, com també de 

l'interès i la creativitat de l'aportació; les dades sobre l'explotació de patents o 

models d'utilitat, i les ressenyes en revistes especialitzades. 

- Les aportacions presentades han d'haver estat publicades en els anys 

sotmesos a avaluació, sempre que s'identifiqui el mitjà de difusió de la recerca, 

el volum i les pàgines de les contribucions científiques realitzades. 

- No es tenen en compte les publicacions acceptades però no publicades durant 

aquests anys. L'existència d'un identificador “DOI” (Digital Object Identifier) 

associat a una publicació amb edició digital i edició impresa no significa que 

l'article ja estigui publicat en aquest segon format. Es consideraran vàlides i 

definitives als efectes de l'avaluació de l'activitat investigadora les dates que 

consten en el volum imprès perquè hi poden haver diferències en la datació 

d'una i altra versió. 

- Les aportacions presentades en el currículum normalitzat abreujat que no 

contenen ni el resum (amb els objectius, els resultats més rellevants de la 

investigació i la contribució del sol·licitant) ni els indicis de qualitat no són 

considerades en l'avaluació. 

- En cas que les aportacions siguin fruit d'una obra col·lectiva, cadascun dels 

autors pot incorporar la investigació esmentada en el seu currículum, fent 

constar en els corresponents resums la contribució personal al treball col·lectiu. 

- Pel que fa a les patents, és necessari que o bé hagi estat concedida per 

l'organisme competent o bé que estigui en explotació (demostrada mitjançant 

contracte de compravenda o contracte de llicència) durant els anys sotmesos a 

avaluació. No es tindran en compte les patents presentades o publicades però 

no concedides ni en explotació durant els anys sotmesos a avaluació. 

Finalment, caldrà aportar la còpia en format PDF de la concessió de la patent. 

 

2. La resta de la documentació s’haurà d’adjuntar a la sol·licitud a través de Tràmits 

Gencat El termini per fer-ho és de 5 dies naturals a comptar a partir de l'endemà de 

l'enviament de la sol·licitud: 

- Títol de doctor. Només pels doctorats estrangers i pels casos que el sol·licitant no 

autoritzi la consulta de dades telemàtiques a la PICA, Plataforma d'Integració i 

Col·laboració Administrativa. 

- Certificat, emès per la persona responsable de recursos humans/personal de la 

universitat privada corresponent, que certifiqui el compliment dels requisits establerts a 

l’apartat 3 d’aquesta convocatòria.  

- Currículum vitae complet (model AQU Catalunya o model del ministeri competent en 

matèria d’universitats amb els índexs d'impacte). 
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- DNI o passaport. Només en cas que el sol·licitant no autoritzi la consulta de dades 

telemàtiques a la PICA, Plataforma d'Integració i Col·laboració Administrativa. 

- Documentació acreditativa de la vinculació: 

a) Full de serveis o certificat, emès per altres universitats a les quals hagi estat 

vinculat el sol·licitant, que acrediti el període (dia/mes/any) i la categoria que hi 

ha ocupat. 

b) 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 que acreditin la vinculació 

contractual o administrativa amb el centre (superior o d'investigació). 

- Altra documentació, si és el cas, la qual es pot demanar durant el procés de revisió i 

avaluació. 

 

6.3 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 tecnologia. 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 6.2. 

Específicament, i pel que fa al currículum abreujat caldrà aportar les evidències que acreditin el 

compliment dels criteris d’avaluació recollits en l’annex 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. 

 

Amb la sol·licitud se signa 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, també 

es fa constar que la manca de veracitat de la informació comporta la seva invalidesa 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. 

Als efectes de l’avaluació de l’activitat investigadora, l’Agència pot sol·licitar als interessats una 

altra documentació complementària, així com els aclariments que consideri oportuns. 

 

Els serveis d’AQU Catalunya revisaran la sol·licitud i la documentació per comprovar el 

compliment dels requisits establerts en el procediment d’avaluació aplicable i demanaran 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 l'interessat no aporti la informació i/o la documentació 
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sol·licitada, en un termini de 10 dies des de la seva notificació, s'entendrà que desisteix de la 

seva sol·licitud. 

 

Els interessats podran obtenir informació de l’estat de la seva sol·licitud a l’adreça electrònica 

professorat@aqu.cat o al telèfon 932688950. 

 

7. Òrgans competents 

7.1 La Comissió d'Avaluació de la Recerca desenvolupa la seva activitat mitjançant comissions 

específiques, constituïdes en els diferents àmbits del coneixement d'acord amb el que estableix 

l’article 13 de la Llei 15/2015, del 21 de juliol, de l'Agència per a la Qualitat del Sistema 

Universitari de Catalunya. 

7.2 L’òrgan competent per a la resolució de qualsevol incidència per al procediment d’avaluació 

és el secretari de la Comissió d'Avaluació de la Recerca, que actua per delegació del president. 

7.3 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. 

7.4 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, 

essent necessari un mínim de cinc punts per a l'obtenció d'una avaluació positiva per a un 

període investigador de sis anys.  

 

8. Avaluació 

En l'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i/o investigador doctor dels 

centres adscrits a les universitats de Catalunya enumerats en l’apartat 1 es valoraran els mèrits 

i l'experiència investigadora d'acord amb els criteris publicats per la Comissió d'Avaluació de la 

Recerca en la Resolució EMC/2978/2017, de 27 de desembre  (publicada al DOGC núm. 7525, 

de 29 de desembre de 2017) i que es poden consultar també al web d'AQU Catalunya 

(www.aqu.cat). 

 

9. Resultats 

9.1 Un cop realitzada l’avaluació, les comissions competents emetran la valoració del període 

de l’activitat investigadora que les persones sol·licitants hagin sotmès a avaluació en un termini 

de 6 mesos des de la presentació de la sol·licitud a AQU Catalunya. 

9.2 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. 
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10. Àmbit i eficàcia de les avaluacions 

Les avaluacions favorables dels períodes de l’activitat investigadora, a més d’acreditar el fet 

que durant aquest període el personal docent i investigador ha desenvolupat la seva activitat 

investigadora de manera satisfactòria, serviran també per a les finalitats que s’estableixin en els 

convenis signats amb AQU Catalunya enumerats a l’apartat 1 de la convocatòria. 

AQU Catalunya reconeixerà automàticament, en primer lloc, els períodes avaluats positivament 

d’acord amb els procediments i criteris (del PDI funcionari i contractat de les universitats 

públiques) al professorat dels centres adscrits a les universitats de Catalunya enumerats en 

l’apartat 1 d’aquesta convocatòria que posteriorment accedeixi a les figures de personal docent 

i investigador, funcionari o contractat, de les universitats públiques amb dret a la percepció de 

les retribucions addicionals per mèrits individuals de recerca, i en segon lloc, si és el cas, el 

sentit de les avaluacions realitzades per altres òrgans de valoració de l’activitat investigadora. 

En aquest cas, els professors no podran demanar una nova avaluació dels períodes ja avaluats 

ni una nova organització dels trams.  

Al personal docent i/o investigador doctor dels centres adscrits a les universitats de Catalunya 

enumerats en l’apartat 1 que hagi estat personal docent i investigador, funcionari o contractat, 

d’una universitat pública se li reconeixeran les avaluacions favorables dels períodes de la seva 

activitat investigadora que hagi obtingut per part de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 

Universitari de Catalunya o bé de la Comissió Nacional d’Avaluació de l’Activitat Investigadora. 

 

11. Recursos 

Els acords d'avaluació de l’activitat investigadora del personal docent i investigador doctor dels 

centres adscrits a les universitats de Catalunya no exhaureixen la via administrativa i poden ser 

objecte de recurs d'alçada davant el/la president/a de la Comissió d’Apel·lacions en el termini 

d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació, de conformitat amb el que preveu 

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

Universitari de Catalunya i el Procediment de resolució dels recursos d’alçada i emissió dels 

informes de revisió contra els acords de les comissions d’avaluació, certificació i acreditació, 

publicat a la pàgina web d’AQU Catalunya (www.aqu.cat). La resolució del recurs d'alçada 

exhaureix la via administrativa. 

 

12. Informació bàsica sobre protecció de dades 

 
 
Dades de contacte del 
delegat de protecció de 
dades 

dpd@aqu.cat 

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona 

Tel.: 93 268 89 50  Fax: 93 268 89 51 

Finalitat del tractament Gestionar els expedients de les persones, majoritàriament personal docent i investigador 
universitari, que sol·liciten ser avaluades i acreditades per AQU Catalunya i cedir els 
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resultats favorables de les avaluacions o acreditacions sol·licitades a les universitats de 
Catalunya i al departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria 
d’universitats per tal d’afavorir les polítiques de contractació i de qualitat del personal 
docent i investigador universitari. 
 

Base jurídica Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament. Les dades són 
necessàries per tramitar la sol·licitud i cedir els resultats positius de les avaluacions. 
 

Destinataris Les universitats de Catalunya i el departament de la Generalitat de Catalunya competent 
en matèria d’universitats. 

Drets de les persones Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament 
i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud al correu electrònic infor@aqu.cat   

Termini conservació 
dades 

Conservació permanent, atès que les avaluacions tenen validesa permanent. 
 

Reclamació Podeu presentar una reclamació relacionada amb la protecció de dades de caràcter 
personal a l’APDCAT, en paper o mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat 
(https://seu.apd.cat). 

 

 


