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INTRODUCCIÓ 

Objectiu 

A diferència de la majoria de països del nostre entorn proper, per poder fer carrera 
acadèmica de manera permanent a l’Estat espanyol cal disposar d’una acreditació prèvia al 
procés de selecció/contractació per part d’una universitat. Així, les acreditacions de 
professorat són els mecanismes establerts per la normativa que permeten que un agent 
extern (AQU Catalunya) determini si les persones sol·licitants satisfan un llindar mínim de 
qualitat i/o experiència científica i/o producció com a pas previ per presentar-se a concursos 
de places a les universitats. 

El procediment d’acreditació és simple: les persones envien el seu currículum (CV) a avaluar i 
unes comissions de persones especialistes en la temàtica de recerca apliquen els criteris 
d’avaluació fixats prèviament. En aquest sentit, els criteris d’avaluació estableixen que les 
acreditacions no tenen en cap cas la funció d’avaluar l’activitat científica com a peer review, 
ni són determinants per obtenir una plaça acadèmica o d’investigació en els processos de 
selecció d’una universitat, ni tampoc estableixen rànquings ni ordenacions de persones, ni 
serveixen per atorgar beques o ajuts de recerca. Totes aquestes tasques són responsabilitat 
de les mateixes universitats o d’altres institucions. 

És molt important subratllar que l’avaluació es fa de manera indirecta, és a dir, a partir de la 
qualitat de les revistes i les editorials on els investigadors publiquen els seus treballs. Per 
tant, les persones avaluadores que participen en les avaluacions no llegeixen els originals, 
llevat de casos molt singulars, sinó que fan seu el procés previ d’avaluació d’experts (peer 
review) de les publicacions abans de ser publicades per una editorial científica. 

En el cas concret de les acreditacions de recerca (que donen accés a la figura de professor/a 
agregat/ada), cal subratllar que la dimensió que s’avalua és exclusivament la de recerca 
(principalment, publicacions, projectes i tesis), amb la qual cosa altres dimensions rellevants 
com ara l’activitat docent o l’activitat de gestió queden fora de l’abast d’aquestes 
acreditacions. Aquesta és una clara especificitat, establerta per la normativa vigent, respecte 
d’altres tipologies d’acreditacions. 

Així, la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya (LUC) disposa que el 
professorat agregat és el professorat contractat permanent doctor i té una provada 
capacitat docent i investigadora. La categoria contractual de professorat agregat té caràcter 
indefinit i permet accedir més endavant a la categoria superior de catedràtic, si es disposa 
d’una acreditació de recerca avançada. 

L’objectiu d’aquest document és oferir una visió orientativa dels mèrits que presenten les 
persones candidates que han assolit l’acreditació de recerca, per a cadascun dels àmbits en 
què avalua la Comissió d’Avaluació de la Recerca (CAR): Humanitats, Ciències Socials, 
Ciències, Ciències de la Vida, Ciències Mèdiques i de la Salut, i Enginyeria i Arquitectura. Els 
perfils que es presenten són necessàriament genèrics per als àmbits descrits. Així, cal tenir 
present que, dins de l’àmbit de Ciències Socials, s’analitzen CV de camps científics que van 
des de l’Economia fins a l’Educació, o, en l’àmbit d’Enginyeria, CV que van des de les 

http://www.aqu.cat/doc/doc_73404783_1.pdf
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Tecnologies de la Informació i la Comunicació fins a l’Arquitectura, per posar uns exemples 
de disciplines que tenen pràctiques de recerca amb característiques molt específiques i 
singulars. 

Aquest document té una marcada voluntat pedagògica i pretén presentar un perfil 
orientador a les persones que volen sol·licitar una acreditació de recerca. Si bé aquest 
document aporta valors quantitatius, cal remarcar que l’avaluació de professorat que fa la 
CAR combina una perspectiva “quantitativa” (per exemple, nombre mínim de publicacions 
necessàries) amb una de “qualitativa” de les publicacions i altres mèrits. En aquest sentit, cal 
fer èmfasi en el fet que la qualitat preval sobre els indicadors merament quantitatius. 

Les dades que presentem són el resultat de la mitjana dels indicadors extrets del conjunt de 
persones avaluades favorablement. No són pas els criteris d’avaluació. Per tal d’obtenir 
aquests resultats, s’han analitzat els CV de les persones avaluades fent-ne un buidatge 
automatitzat, juntament amb un procés posterior de revisió i validació manual. Un dels 
punts forts d’aquesta anàlisi és que s’ha buidat el 97,8% de tots els CV del període analitzat 
(2017-2019). 

El document té una orientació divulgativa i en cap cas no substitueix els criteris d’avaluació 
que aplica la CAR i que es poden consultar al web d’AQU Catalunya. 
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Perfil del professorat agregat 

Infografia amb els resultats de l’acreditació de recerca1  

 

1 Aquesta infografia recull el període 2017-2021 de resultats de les acreditacions de recerca, que no coincideix 

amb el període d’anàlisi d’aquest informe. 

 

https://www.aqu.cat/professorat/Acreditacio-de-professorat/Acreditacio-de-recerca/Resultats
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Resum dels criteris 

L’avaluació comprèn tres grans dimensions: publicacions i transferència dels resultats de 
recerca, direcció i participació en projectes d’investigació, i activitat formativa. D’acord amb 
el document Criteris en l’emissió de les acreditacions de recerca (desembre 2021), la 
distribució del seu pes per àmbits (comissions avaluadores) és la següent: 

Taula 1. Ponderació de les dimensions d’avaluació per comissió avaluadora2 

  Humanitats 
Ciències 
Socials 

Ciències 
Ciències 
de la Vida 

Ciències 
Mèdiques i 
de la Salut3 

Enginyeria  Arquitectura 

Publicacions i 
transferència 
dels resultats 
de recerca 

70% 70% 75% 70% 70% 70% 50% 

Projectes 15% 10% 10% 15% 15% 15% 10% 

Activitat 
formativa 

7,5% 7,5% 10% 10% 10% 10% 20% 

Altres mèrits 7,5% 12,5% 5% 5% 5% 5% 20% 

Fitxa tècnica 

Població: Persones amb l’acreditació de recerca favorable en el període 2017-2019. 

Font: Les dades analitzen els indicadors extrets del buidatge automatitzat amb un 
algoritme de lectura dels CV en format PDF. Els CV que no s’han pogut analitzar en el 
buidatge automatitzat s’han revisat de manera manual. Tal com es pot veure a la taula 2, 
els CV analitzats corresponen al 97,8% de les avaluacions realitzades. 

 

Totes les taules i figures, llevat de la primera taula i la primera figura d’aquesta secció, s’han 
obtingut a partir de la base de dades dels CV analitzats corresponents al període 2017-2019. 
Els gràfics amb dades per àmbit no inclouen els outliers (s’han eliminat les dades superiors a 
3 desviacions estàndard de la mitjana). 

  

 

2 Els expedients del camp d’Arquitectura són avaluats per la Comissió Específica d’Enginyeria i Arquitectura de 

la CAR, però la ponderació associada a les principals dimensions d’avaluació és diferent. 

3 La CAR va acordar, en la sessió de 20 de novembre de 2019, i per a un període de tres anys, la condició 

d’àmbit singular per a les àrees de coneixement d’Infermeria i Fisioteràpia. 

https://www.aqu.cat/doc/Professorat/Agregat-Catedratic/Criteris-recerca-2022_ca


Perfils del professorat agregat (2017-2019) 

Introducció   ·   11 

 

Taula 2. Total de CV analitzats per any de convocatòria 

Any 
Avaluacions 
fetes 

CV analitzats 
% CV 
analitzats 

2017 534 532 99,6% 

2018 468 452 96,6% 

2019 459 445 96,9% 

Total general 1.461 1.429 97,8% 

 

• Tot i que s’observa una davallada progressiva de les avaluacions de 
les acreditacions de recerca realitzades entre el 2017 i el 2019, a partir 
de l’any 2021 s’experimenta un increment que arriba a més de 600 
sol·licituds. 

 

Les dades dels gràfics per àmbits d’avaluació s’han obtingut a partir de les valoracions de les 
sol·licituds avaluades favorablement durant el període 2017-2019, agrupades pels sis àmbits 
de coneixement (comissions específiques). 

Taula 3. Total d’avaluacions favorables i desfavorables del període 2017-2019 

Àmbit comissió Favorables Desfavorables Total  

Humanitats 107 78 185 

Ciències Socials 227 150 377 

Ciències 112 26 138 

Ciències de la Vida 96 64 160 

Ciències Mèdiques i de la Salut 192 171 363 

Enginyeria i Arquitectura 155 51 206 

Total general 889 540 1.429 
 

Figura 1. Evolució del nombre d’avaluacions (avaluacions i CV analitzats) 
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Figura 2. Evolució de la proporció d’acreditacions de recerca favorables (CV analitzats) 

 

 
 
 

 

• La proporció d’avaluacions favorables i desfavorables es manté 
bastant estable durant el període analitzat. 

• Globalment, la taxa d’avaluacions favorables és del 62,2%. 

Figura 3. Mitjana de puntuació per acreditacions de recerca favorables i desfavorables dels CV 
analitzats (2017-2019)  

 
 

• La mitjana de puntuació s’ha mantingut estable durant els anys 
analitzats. 
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HUMANITATS 

Fitxa tècnica 

Font: Sol·licituds avaluades favorablement per la Comissió Específica d’Humanitats per a la 
figura de professorat agregat durant el període 2017-2019 (n = 107). Els camps de 
coneixement avaluats per aquesta comissió són: Filologia, Filosofia i Història, i Art. Els 
gràfics no inclouen els outliers (s’han eliminat les dades superiors a 3 desviacions 
estàndard de la mitjana). 

1. Publicacions 

Figura 4. Publicacions: llibres, capítols de llibre i presentacions escrites i orals a congressos (mitjana i 
valor màxim) 

 

 

 

• En l’àmbit d’Humanitats, la CAR considera els llibres i els capítols de 
llibre com a mitjans habituals de comunicació científica. 

• L’element determinant en la valoració de les publicacions és el procés 
de peer review, com a element que garanteix la qualitat dels treballs 
publicats. 

• Es valoren els llibres de caràcter original (on la persona sol·licitant és 
l’autor/a o coautor/a i/o l’editor/a d’un llibre multiautoria) publicats per 
editorials especialitzades. 
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• Pel que fa als articles, cal tenir present que l’impacte no està tan 
formalitzat com en altres disciplines científiques i que, en aquest 
sentit, no existeix el journal impact factor de les revistes 
humanístiques. No obstant això, la presència de les revistes a les 
principals bases de dades i repertoris de publicacions és un element 
important. En aquest context, es valoraran bàsicament les 
publicacions en revistes que hagin passat un procés d’avaluació peer 
review i que estiguin presents en índexs de citacions selectius en 
posicions rellevants, o bé reconegudes com del màxim nivell de 
qualitat en el seu àmbit. 

• En aquest document hem considerat els articles a revistes amb 
presència a WoS, CARHUS A o ERIH. 

 

 

• La qualitat, demostrada amb paràmetres objectius, preval sobre la 
quantitat de les aportacions. 

Figura 5. Publicacions4 per quartils (mitjana i valor màxim) 

 

  

 

4 Article indexat: la revista en la qual s’ha publicat està present a WoS, CARHUS o ERIH. 
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En aquest sentit, la Comissió Específica d’Humanitats ha acordat una classificació de les 
aportacions en format d’articles en tres nivells de qualitat (A, B i C), que indicativament es 
corresponen amb determinats quartils de les revistes on han estat publicats els articles, 
definits per les bases de dades internacionals de citacions de referència: 

 

Nivell A Revista d’àmbit internacional o nacional, del màxim nivell de qualitat dins de la seva 

disciplina, que compleix simultàniament les condicions següents: 

1) les aportacions passen un procés rigorós de peer review i  

2) estan presents com a mínim a dos repertoris i bases de dades com ara Web of 

Science (AHCI o JCR [Q1 o Q2]), Scopus (Q1), CARHUS A, CIRC A o Clasificación de 

Revistas con Sello de Calidad FECYT (Q1). 

Nivell B Revista d’àmbit internacional o nacional que compleix simultàniament les condicions 

següents:  

1) les aportacions passen un procés rigorós de peer review i  

2) estan presents com a mínim a dos repertoris i bases de dades com ara Web of 

Science (AHCI o JCR [Q3 o Q4]), Scopus (Q2 o Q3), CARHUS B, CIRC B o Clasificación de 

Revistas con Sello de Calidad FECYT (Q2). 

Nivell C Revista de bon nivell de qualitat dins del seu àmbit, amb un sistema d’avaluació rigorós. 

 

Quant als llibres, se’n valorarà l’originalitat temàtica i/o metodològica, l’aportació concreta 
de la persona sol·licitant i la publicació en editorials especialitzades o de prestigi. Es 
defineixen tres nivells de valoració per als llibres i els capítols de llibre: 

 

Nivell A Editorial d’àmbit internacional o nacional, del màxim nivell de qualitat, situada en 

posicions preferents dels repertoris d’editorials acadèmiques dins de la seva disciplina, 

com ara Scholarly Publishers Indicators (SPI).  

Nivell B Editorial d’àmbit internacional o nacional, de notable nivell de qualitat, situada en 

posicions destacades dels repertoris d’editorials acadèmiques dins de la seva disciplina, 

com ara Scholarly Publishers Indicators (SPI). 

Nivell C Editorial d’àmbit internacional o nacional, de bon nivell de qualitat i amb indicis 

objectivables de qualitat dins del seu àmbit. 
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• Les persones sol·licitants hauran de tenir, pel cap baix, deu articles de 
les categories descrites, quatre dels quals, com a mínim, hauran de 
ser de nivell A o B, i, d’aquestes quatre aportacions, tres hauran 
d’estar publicades en revistes o editorials d’abast internacional. Caldrà 
que almenys tres aportacions hagin estat publicades els darrers deu 
anys. 

• No es tracta de mínims absoluts exigibles, sinó d’una referència 
general en l’àmbit d’Humanitats, que en cada cas s’ha de contrastar 
amb la qualitat mitjana de les publicacions de la persona sol·licitant i 
la productivitat mitjana de l’àrea corresponent. 

2. Projectes de recerca 

Figura 6. Projectes competitius en què la persona sol·licitant ha estat investigador/a principal i 
projectes competitius en què ha participat (mitjana i valor màxim) 

 

 

• És necessari haver participat i contribuït almenys en un projecte de 
recerca finançat en convocatòries competitives.  

• Es valoren els resultats i l’impacte en l’àmbit corresponent. 
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3. Activitat formativa 

Figura 7. Direcció de tesis doctorals 

 

 

• Es valora la capacitat de la persona sol·licitant per formar un grup o 
nucli de recerca, com també el fet d’haver dirigit i/o estar dirigint tesis 
doctorals. Així mateix, es valora la seva implicació en la impartició i/o 
la coordinació de cursos de postgrau i màster. 

4. Consideracions finals 

• Les avaluacions tenen tres grans dimensions: publicacions i 
transferència dels resultats de recerca (70%), projectes (15%) i activitat 
formativa (7,5%). La Comissió també valora la resta de mèrits que es 
presentin (7,5%). 

• Cadascun dels apartats serà avaluat segons una escala de 10 punts. 
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CIÈNCIES SOCIALS 

Fitxa tècnica 

Font: Sol·licituds avaluades favorablement per la Comissió Específica de Ciències Socials 
per a la figura de professorat agregat durant el període 2017-2019 (n = 227). Els camps de 
coneixement avaluats per aquesta comissió són: Ciències Polítiques, Comunicació i 
Documentació, Dret, Economia i Empresa, Educació, Geografia i Psicologia. Els gràfics no 
inclouen els outliers (s’han eliminat les dades superiors a 3 desviacions estàndard de la 
mitjana). 

Publicacions 

Figura 8. Publicacions: articles en revistes indexades, capítols de llibre i presentacions escrites i orals a 
congressos (mitjana i valor màxim)  

 

 

Amb l’objectiu de donar una millor resposta a l’elevat volum de 
sol·licituds d’avaluació de professorat que hi ha en aquest àmbit, l’any 
2020 la CAR va acordar el desdoblament de la Comissió Específica de 
Ciències Socials. La Comissió treballa de manera coordinada en dues 
seccions: 

• Subcomissió Específica de Ciències Socials 1: inclou els subàmbits de 
Dret, Economia, Política i Sociologia, Comunicació i Documentació, i 
Geografia. 
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• Subcomissió Específica de Ciències Socials 2: inclou els subàmbits 
d’Educació i Psicologia. 

 

 

• La Comissió considera les publicacions sotmeses a processos de peer 
review i que estiguin presents en índexs de citacions selectius en 
posicions rellevants, o bé en altres bases de dades bibliogràfiques 
especialitzades de prestigi internacional. 

 

 

• La qualitat, demostrada amb paràmetres objectius, preval sobre la 
quantitat de les aportacions. 

Figura 9. Publicacions5 per quartils (mitjana i valor màxim) 

 
 
En aquest sentit, la Comissió Específica de Ciències Socials ha acordat una classificació de les 
aportacions en format d’articles en tres nivells de qualitat (A, B i C): 

 

Nivell A Per a tots els camps de coneixement: JCR Q1, JCR Q2; Scopus Q1 (SJR). 

Per al camp de coneixement del Dret: CARHUS Plus+ A. 

Nivell B Per a tots els camps de coneixement: JCR Q3, Scopus Q2 (SJR). 

Per al camp de coneixement del Dret: CARHUS Plus+ B. 

 

5 Només s’inclouen els articles publicats en revistes indexades al Journal Citation Reports. 
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Nivell C Per a tots els camps de coneixement: JCR Q4, Scopus Q3 (SJR). 

Per al camp de coneixement del Dret: CARHUS Plus+ C. 

 

 

• La Comissió podrà ajustar els nivells de qualitat que consideri, en 
relació amb l’aportació de la persona sol·licitant, en el cas dels articles 
científics, més enllà de la ubicació de la revista en un quartil 
determinat. 

 

 

• Prevaldrà la valoració de l’article per davant de la valoració de la 
revista on ha estat publicat, a l’hora de determinar a quin dels tres 
nivells de qualitat cal ubicar l’aportació en forma d’article. 

 

 

• La proposta d’aportacions necessàries per superar el llindar de 
publicacions en l’emissió de les acreditacions de recerca es concreta 
amb deu aportacions de qualitat (totes de tipus A, B o C), de les quals 
com a mínim cinc de nivell A i com a màxim tres de nivell C. 

Projectes de recerca 

Figura 10. Projectes competitius en què la persona sol·licitant ha estat investigador/a principal i 
projectes competitius en què ha participat (mitjana i valor màxim) 
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• És necessari haver participat almenys en un projecte de recerca 
finançat en convocatòries competitives. 

• Es valoren els resultats i l’impacte en l’àmbit corresponent. 
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Activitat formativa 

Figura 11. Direcció de tesis doctorals 

 

 

• Es valora la capacitat de la persona sol·licitant per formar un grup o 
nucli de recerca, com també el fet d’haver dirigit i/o estar dirigint tesis 
doctorals. Així mateix, es valora la seva implicació en la impartició i/o 
la coordinació de cursos de postgrau i màster. 

Consideracions finals  

• Les avaluacions tenen tres grans dimensions: publicacions i 
transferència dels resultats de recerca (70%), projectes (10%) i activitat 
formativa (7,5%). La Comissió també valora la resta de mèrits que es 
presentin (12,5%). 

• Cadascun dels apartats serà avaluat segons una escala de 10 punts. 
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CIÈNCIES 

Fitxa tècnica 

Font: Sol·licituds avaluades favorablement per la Comissió Específica de Ciències per a la 
figura de professorat agregat durant el període 2017-2019 (n = 112). Els camps de 
coneixement avaluats per aquesta comissió són: Física, Geologia, Matemàtiques i Química. 
Els gràfics no inclouen els outliers (s’han eliminat les dades superiors a 3 desviacions 
estàndard de la mitjana). 

Publicacions 

Figura 12. Publicacions: articles indexats, capítols de llibre i presentacions escrites i orals a congressos 
(mitjana i valor màxim) 

 

 
 

 

• Es valoren bàsicament els articles publicats en revistes sotmeses a 
processos de peer review i que estiguin presents en índexs de 
citacions com ara l’Science Citation Index Expanded (SCIE). 

• Es considera necessari que el nombre total de treballs de qualitat 
sigui d’uns quinze o superior. 
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Figura 13. Publicacions6 per quartils (mitjana i valor màxim) 

 

 
 
 
 
 

D’acord amb els criteris vigents, pel que fa a les publicacions en format 
d’articles, són elements importants: 

• Que les revistes estiguin als quartils superiors. 

• L’extensió de l’article i el nombre d’autors, com també la posició 
relativa de la persona sol·licitant dins del conjunt d’autors. 

• Que una part dels articles estiguin publicats els darrers anys. 

 

 

• La qualitat, demostrada amb paràmetres objectius, preval sobre la 
quantitat de les aportacions. 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

6 Només s’inclouen els articles publicats en revistes indexades al Journal Citation Reports. 
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Projectes de recerca 

Figura 14. Projectes competitius en què la persona sol·licitant ha estat investigador/a principal i 
projectes competitius en què ha participat (mitjana i valor màxim) 

 

 

• Es consideren exclusivament els projectes de recerca finançats en 
convocatòries competitives. 

• Té una consideració especial la participació de la persona sol·licitant 
com a investigador/a principal del projecte. 

Activitat formativa 

Figura 15. Direcció de tesis doctorals 

 

 

• Es valora la capacitat de la persona sol·licitant per formar un grup o 
nucli de recerca, com també el fet d’haver dirigit i/o estar dirigint tesis 
doctorals. Així mateix, es valora la seva implicació en la impartició i/o 
la coordinació de cursos de postgrau i màster. 
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Consideracions finals  

• Les avaluacions tenen tres grans dimensions: publicacions i 
transferència dels resultats de recerca (75%), projectes (10%) i activitat 
formativa (10%). La Comissió també valora la resta de mèrits que es 
presentin (5%). 

• Cadascun dels apartats serà avaluat segons una escala de 10 punts. 
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CIÈNCIES DE LA VIDA 

Fitxa tècnica 

Font: Sol·licituds avaluades favorablement per la Comissió Específica de Ciències de la 
Vida per a la figura de professorat agregat durant el període 2017-2019 (n = 96). Els camps 
de coneixement avaluats per aquesta comissió són: Biologia Cel·lular i Molecular, i 
Organismes i Sistemes. Així mateix, aquesta comissió també pot avaluar expedients del 
camp de Biomedicina. Els gràfics no inclouen els outliers (s’han eliminat les dades 
superiors a 3 desviacions estàndard de la mitjana). 

Publicacions 

Figura 16. Publicacions: articles indexats, capítols de llibre i presentacions a congressos escrites i orals 
(mitjana i valor màxim) 

 
 
 
 

• Es valoren únicament les publicacions en revistes amb peer review i 
que estiguin indexades a l’Science Citation Index Expanded (SCIE). 

• La qualitat, demostrada amb paràmetres objectius, preval sobre la 
quantitat de les aportacions. 
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• No es valoraran les revisions temàtiques (reviews), els treballs 
merament descriptius o les reiteracions de treballs previs, excepte en 
els casos que suposin una contribució significativa a la consolidació i 
l’avenç del coneixement en l’àmbit corresponent. 

Figura 17. Publicacions7 per quartils (mitjana i valor màxim) 

 
 
 

• Prevalen especialment les publicacions en revistes del primer quartil. 

• El nombre necessari de publicacions haurà de ser d’unes vint o 
superior. Així mateix, cal que unes deu pertanyin al primer quartil de la 
categoria corresponent del Journal Citation Reports, i que en el 50% 
d’aquestes últimes (cinc) la persona sol·licitant en sigui l’autor/a 
responsable. 

  

 

7 Només s’inclouen els articles publicats en revistes indexades al Journal Citation Reports. 
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Projectes de recerca 

Figura 18. Projectes competitius en què la persona sol·licitant ha estat investigador/a principal i 
projectes competitius en què ha participat (mitjana i valor màxim) 

 
 

 

• Es consideren exclusivament els projectes de recerca finançats en 
convocatòries competitives. 

• És necessari haver estat investigador/a principal (IP) en un projecte de 
recerca competitiu, si és possible vigent. 

Activitat formativa 

Figura 19. Direcció de tesis doctorals 

 

 

• Es valora la capacitat de la persona sol·licitant per formar un grup o 
nucli de recerca, com també el fet d’haver dirigit i/o estar dirigint tesis 
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doctorals. Així mateix, es valora la seva implicació en la impartició i/o 
la coordinació de cursos de postgrau i màster. 

Consideracions finals  

• Les avaluacions tenen tres grans dimensions: publicacions i 
transferència dels resultats de recerca (70%), projectes (15%) i activitat 
formativa (10%). La Comissió també valora la resta de mèrits que es 
presentin (5%). 

• Cadascun dels apartats serà avaluat segons una escala de 10 punts. 
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CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA SALUT 

Fitxa tècnica 

Font: Sol·licituds avaluades favorablement per la Comissió Específica de Ciències 
Mèdiques i de la Salut per a la figura de professorat agregat durant el període 2017-2019 
(n = 192). Els camps de coneixement avaluats per aquesta comissió són: Biomedicina, 
Medicina i Veterinària. Els gràfics no inclouen els outliers (s’han eliminat les dades 
superiors a 3 desviacions estàndard de la mitjana). 

Publicacions 

Figura 20. Publicacions: articles indexats, capítols de llibre i presentacions escrites i orals a congressos 
(mitjana i valor màxim)  

 
 

• Es valoren únicament les publicacions en revistes amb peer review i 
que estiguin indexades a l’Science Citation Index Expanded (SCIE). 

• Una part dels articles s’ha d’haver publicat els darrers anys.  

• La qualitat, demostrada amb paràmetres objectius, preval sobre la 
quantitat de les aportacions. 

 
 

• No es consideren els casos clínics, les publicacions corresponents a 
comunicacions a congressos, les cartes a l’editor i totes aquelles 
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aportacions que no tinguin una extensió mínima, que no aportin 
contribució original al coneixement o que no hagin tingut impacte 
rellevant en la comunitat científica, com ara notes o discussió d’altres 
articles. 

Figura 21. Publicacions8 per quartils (mitjana i valor màxim) 

 
 
 

• Prevalen especialment les publicacions en revistes del primer quartil. 

• El nombre necessari de publicacions haurà de ser d’unes vint o 
superior. Es valorarà en especial que unes deu pertanyin al primer 
quartil de la categoria corresponent del Journal Citation Reports, i que 
en cinc d’aquestes últimes la persona sol·licitant en sigui primer 
autor/a, darrer autor/a o autor/a de correspondència. 

 
 

Consideracions específiques per a les àrees singulars d’Infermeria i 
Fisioteràpia: 

• El nombre necessari de publicacions haurà de ser d’unes quinze o 
superior. 

• Es valorarà en especial que unes set pertanyin al primer quartil de la 
categoria corresponent del Journal Citation Reports, i que en tres 
d’aquestes últimes la persona sol·licitant en sigui primer autor/a, 
darrer autor/a o autor/a de correspondència. 

  

 

8 Només s’inclouen els articles publicats en revistes indexades al Journal Citation Reports. 
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Projectes de recerca 

Figura 22. Projectes competitius en què la persona sol·licitant ha estat investigador/a principal i 
projectes competitius en què ha participat (mitjana i valor màxim) 

 

 
 
 

• Es consideren exclusivament els projectes de recerca finançats en 
convocatòries competitives. 

• És necessari haver estat investigador/a principal (IP) en un projecte de 
recerca competitiu, si és possible vigent. 

Activitat formativa 

Figura 23. Direcció de tesis doctorals 
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• Es valora la capacitat de la persona sol·licitant per formar un grup o 
nucli de recerca, com també el fet d’haver dirigit i/o estar dirigint tesis 
doctorals. Així mateix, es valora la seva implicació en la impartició i/o 
la coordinació de cursos de postgrau i màster. 

Consideracions finals 

• Les avaluacions tenen tres grans dimensions: publicacions i 
transferència dels resultats de recerca (70%), projectes (15%) i activitat 
formativa (10%). La Comissió també valora la resta de mèrits que es 
presentin (5%). 

• Cadascun dels apartats serà avaluat segons una escala de 10 punts. 
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ENGINYERIA I ARQUITECTURA 

Fitxa tècnica 

Font: Sol·licituds avaluades favorablement per la Comissió Específica d’Enginyeria i 
Arquitectura per a la figura de professorat agregat durant el període 2017-2019 
(n = 155). Els camps de coneixement avaluats per aquesta comissió són: 
Arquitectura, Enginyeria Agrària, Enginyeria Civil, Tecnologies de la Indústria i 
Tecnologies de la Informació i la Comunicació. Els gràfics no inclouen els outliers 
(s’han eliminat les dades superiors a 3 desviacions estàndard de la mitjana). 

Publicacions 

Figura 24. Publicacions: articles indexats, capítols de llibre i presentacions escrites i orals a 
congressos (mitjana i valor màxim) 

 
 
 

• Es valoren únicament les publicacions en revistes amb peer 
review i que estiguin en les categories temàtiques corresponents 
a les àrees d’Enginyeria i Arquitectura. 

• Una part dels articles s’ha d’haver publicat els darrers anys. 
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• La qualitat, demostrada amb paràmetres objectius, preval sobre 
la quantitat de les aportacions. 
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Figura 25. Publicacions9 per quartils (mitjana i valor màxim) 

 
 
 

En el procés de valoració es considerarà com a indicador d’un nivell 
acceptable de publicacions cientificotècniques, a títol orientatiu, 
l’autoria de vuit contribucions de qualitat i els articles publicats en 
revistes de prestigi reconegut: 

• Publicacions en revistes de prestigi internacional reconegut 
(indexades a SCIE, SSCI o AHCI). 

• Patents en explotació. 

• Obres artístiques premiades o valorades externament. 

 
 

• No tindran la consideració de publicacions en revistes les actes 
de congressos publicades amb ISSN, tot i que estiguin indexades 
a SCIE, SSCI o AHCI. Aquestes actes de congressos, i també les 
referenciades en bases de dades com ara el Conference 
Proceedings Citation Index de Clarivate Analytics i similars, 
només tindran una consideració complementària a la de les 
publicacions en revistes indexades. 

 
 

 

9 Només s’inclouen els articles publicats en revistes indexades al Journal Citation Reports. 
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• Al camp de coneixement de Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació, podran ser considerats els treballs referenciats en 
posicions rellevants del rànquing GGS (GIIGRIN-SCIE). 

 

Projectes de recerca 

Figura 26. Projectes competitius en què la persona sol·licitant ha estat investigador/a principal i 
projectes competitius en què ha participat (mitjana i valor màxim) 

 
 
 

• Es consideren exclusivament els projectes de recerca finançats 
en convocatòries competitives. 

• És necessari haver dirigit o participat en projectes de recerca. 

• Es valora que se n’hagin derivat publicacions i patents. 

  

http://gii-grin-scie-rating.scie.es/
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Activitat formativa 

Figura 27. Direcció de tesis doctorals 

 

 

• Es valora la capacitat de la persona sol·licitant per formar un 
grup o nucli de recerca i per contribuir activament a la formació 
d’investigadors. Així mateix, es valora el fet d’haver dirigit i/o 
estar dirigint tesis doctorals i la seva implicació en la impartició 
i/o la coordinació de cursos de postgrau i màster. 

Consideracions finals 

• Les avaluacions tenen tres grans dimensions: publicacions i 
transferència dels resultats de recerca (70%), projectes (15%) i 
activitat formativa (10%). La Comissió també valora la resta de 
mèrits que es presentin (5%). 

• Consideracions específiques per al camp d’Arquitectura: 
publicacions i transferència dels resultats de recerca (50%), 
projectes (10%) i activitat formativa (20%). La Comissió també 
valora la resta de mèrits que es presentin (20%). 

• Cadascun dels apartats serà avaluat segons una escala de 10 
punts. 
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