
ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT

AGÈNCIA PER A LA QUALITAT DEL SISTEMA UNIVERSITARI DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ EMC/2458/2020, de 6 d’octubre, per la qual es dona publicitat al procediment i als terminis de
presentació de les sol·licituds de reconeixement del tram de recerca en el marc del projecte pilot de
l’avaluació de la transferència del coneixement i innovació del personal docent i investigador funcionari de
les universitats públiques catalanes.

Atès que en data 2 d'octubre de 2020 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 sol·licituds del
reconeixement del tram de recerca en el marc del projecte-pilot de l'avaluació de la transferència del
coneixement i innovació del personal docent i investigador funcionari de les universitats públiques catalanes,
per a l'assignació de retribucions addicionals, d'acord amb els articles 55 i 69 de la Llei orgànica 6/2001, de 21
de desembre, d'universitats, l'article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, i
l'article 3.1.h de la Llei 15/2015, de 21 de juliol, de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya;

 

Resolc:

 

Que es publiqui íntegrament al DOGC l'Acord número 2, de 2 d'octubre de 2020, de la Comissió d'Avaluació de
la Recerca, pel qual s'aproven el procediment i els terminis de presentació de les sol·licituds del reconeixement
del tram de recerca en el marc del projecte-pilot de l'avaluació de la transferència del coneixement i innovació
del personal docent i investigador funcionari de les universitats públiques catalanes, d'acord amb la Llei
1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.

 

Barcelona, 6 d'octubre de 2020

 

Josep Joan Moreso Mateos

President

 

 

ACORD

número 2 de la Comissió d'Avaluació de la Recerca, de 2 d'octubre de 2020, pel qual s'aprova el procediment i
els terminis de presentació de les sol·licituds del reconeixement del tram de recerca en el marc del projecte-
pilot de l'avaluació de la transferència del coneixement i innovació del personal docent i investigador funcionari
de les universitats públiques catalanes, 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 investigador 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 (AQU Catalunya);

Atesos l'article 3.1.h i l'article 12.1 de la Llei 15/2015, de 21 de juliol, de l'Agència per a la Qualitat del Sistema
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Universitari de Catalunya, correspon a la Comissió d'Avaluació de la Recerca l'avaluació de l'activitat que
acompleix el personal investigador de les universitats i la valoració dels mèrits individuals del personal docent i
investigador, funcionari i contractat, d'acord amb la Llei d'universitats de Catalunya, 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;

Atès el que estableix l'article 15 de la Llei 15/2015, de 21 de juliol, de l'Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya, i atès l'acord subscrit per AQU Catalunya i l'ANECA-Comissió Nacional d'Avaluació de
l'Activitat Investigadora (d'ara endavant, CNEAI), 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 procediment d'avaluació establert per AQU Catalunya i sempre que es
compleixin els requisits i les característiques d'aquest procediment;

Atesa la Resolució de 28 de novembre de 2018, de la Secretaria d'Estat d'Universitats, Investigació,
Desenvolupament i Innovació, per la qual es fixa el procediment i termini de presentació de sol·licituds
d'avaluació de l'activitat investigadora a la Comissió Nacional d'Avaluació de l'Activitat Investigadora (CNEAI),
en què es va introduir el projecte-pilot de l'avaluació de la transferència del coneixement i innovació, com una
modalitat del tram de recerca, per al professorat universitari i investigador, que va substituir el camp 0
respecte de les convocatòries anteriors.

Atès que les avaluacions dels trams de recerca en el marc del projecte-pilot de l'avaluació de la transferència
del coneixement i innovació es van resoldre durant l'any 2020, és procedent l'aplicació del procediment de
reconeixement de l'avaluació dels trams de recerca esmentats en aquesta convocatòria per al personal docent i
investigador funcionari de les universitats públiques catalanes que el van sol·licitar en el marc de la Resolució
de 28 de novembre de 2018, de la Secretaria d'Estat d'Universitats, Investigació, Desenvolupament i Innovació
esmentada, la Comissió d'Avaluació de la Recerca considera procedent l'aprovació del procediment de
reconeixement d'aquest tram de recerca.

Atès que, tal com disposa l'article 17 de la Llei 15/2015, de 21 de juliol, de l'Agència per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya, les comissions avaluadores d'AQU Catalunya actuen amb independència
tècnica i professional, han d'elaborar i aprovar els criteris i els procediments d'avaluació, acreditació,
certificació i auditoria, i han de fer en llurs àmbits respectius les avaluacions, certificacions i acreditacions que
corresponen a l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, i en són les responsables
finals;

D'acord amb el Decret 405/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les retribucions addicionals del
personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Cataluña;

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

 

Acorda:

 

–1 Aprovar el procediment i els terminis de presentació de les sol·licituds del reconeixement del tram de
recerca en el marc del projecte-pilot de l'avaluació de la transferència del coneixement i innovació del personal
docent i investigador funcionari de les universitats públiques catalanes.

 

–2 Que les sol·licituds s'han de presentar via telemàtica a través del portal Tràmits gencat
(http://web.gencat.cat/ca/tramits) o des de l'enllaç que trobareu al web d'AQU Catalunya
(http://www.aqu.cat).

 

–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 de reconeixement del tram de recerca en el marc del projecte-pilot de l'avaluació de la
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transferència del coneixement i innovació del personal docent i investigador funcionari de les universitats
públiques catalanes.

 

–1 Objecte

L'objecte d'aquest Acord és aprovar el procediment de reconeixement del tram de recerca en el marc del
projecte-pilot de l'avaluació de la transferència del coneixement i innovació del personal docent i investigador
funcionari de les universitats públiques catalanes, i obrir la convocatòria per a la presentació de sol·licituds.

 

–2 Requisits de les persones sol·licitants d'aquesta convocatòria

2.1 Atesa l'especificitat del reconeixement del tram de recerca en el marc del projecte-pilot de l'avaluació de la
transferència del coneixement i innovació del personal docent i investigador funcionari de les universitats
públiques catalanes i, d'acord amb l'article 2 del Decret 405/2006, de 24 d'octubre, només poden sol·licitar
l'avaluació de l'activitat investigadora per a l'assignació de complements retributius addicionals en el marc
d'aquesta convocatòria les categories de professorat següents:

a) El personal docent i investigador funcionari de carrera integrat en algun dels cossos docents universitaris
següents: catedràtic o catedràtica d'universitat, professorat titular d'universitat, catedràtic o catedràtica
d'escola universitària i professorat titular d'escola universitària.

2.2 A aquesta convocatòria només s'hi pot acollir el personal docent i investigador funcionari que hagi obtingut
l'avaluació positiva del tram de recerca en el marc del projecte-pilot d'avaluació de la transferència del
coneixement i innovació per part de la Comissió Nacional d'Avaluació de l'Activitat Investigadora (CNEAI) de
l'ANECA.

2.3 Atès que la informació sobre la sol·licitud de reconeixement del tram de recerca en el marc del projecte-
pilot de l'avaluació de la transferència del coneixement i innovació i el reconeixement per part de la comissió
avaluadora corresponent es tramet telemàticament i es tramita per mitjans electrònics, només es tindrà en
compte la informació tramesa electrònicament, d'acord amb el que disposa la normativa aplicable.

 

–3 Documentació i formalització de les sol·licituds

3.1 Les sol·licituds s'han de presentar telemàticament a través del portal Tràmits gencat
(http://web.gencat.cat/ca/tramits). Les persones sol·licitants han d'aportar la documentació següent:

3.1.1 El personal docent i investigador funcionari que hagi obtingut l'avaluació positiva del tram de recerca en
el marc del projecte-pilot d'avaluació de la transferència del coneixement i innovació per part de la CNEAI ha
de fer els passos següents:

a) Emplenar degudament la sol·licitud disponible al portal Tràmits gencat.

b) Annexar la 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) Annexar la còpia en format electrònic del resultat de l'avaluació positiva del tram de recerca en el marc del
projecte-pilot d'avaluació de la transferència del coneixement i innovació per part de la CNEAI, excepte si la
persona sol·licitant autoritza a AQU Catalunya a efectuar les consultes telemàtiques a les administracions que
disposin d'aquesta informació.

3.2 A 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, a la sol·licitud també
s'adverteix que la manca de veracitat de la informació aportada per la persona sol·licitant comporta la
invalidesa del procés d'avaluació amb caràcter general.

3.3 AQU Catalunya demanarà als interessats que esmenin o completin la sol·licitud o la documentació quan no
s'hagi presentat o quan sigui incompleta. En cas que la persona interessada no aporti la informació 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.
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–4 Convocatòria

Les sol·licituds de reconeixement del tram de recerca en el marc del projecte-pilot d'avaluació de la
transferència del coneixement i innovació de la CNEAI s'han de presentar en el termini comprès entre el 9
d'octubre de 2020 al 30 d'octubre de 2020, ambdós inclosos.

 

–5 Terminis i informació

5.1 El resultat del reconeixement del tram de recerca en el marc del projecte-pilot d'avaluació de la
transferència del coneixement i innovació de la CNEAI s'ha de notificar en un termini màxim de tres mesos, a
comptar des de l'obertura de la convocatòria.

5.2 Els interessats poden obtenir informació de l'estat de la seva sol·licitud a través del portal Tràmits gencat,
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 porta a terme la seva activitat mitjançant comissions específiques,
constituïdes en els diferents àmbits del coneixement d'acord amb la normativa aplicable.

6.2 Les comissions específiques de la Comissió d'Avaluació de la Recerca dels àmbits que corresponguin
reconeixeran el tram de recerca en el marc del projecte-pilot d'avaluació de la transferència del coneixement i
innovació de la CNEAI del personal docent i investigador funcionari de les universitats públiques.

6.3 Aquest reconeixement l'acorda la comissió específica que correspongui.

Aquests acords de reconeixement, que no exhaureixen la via administrativa, poden ser objecte de recurs
d'alçada davant de la Comissió d'Apel·lacions d'AQU Catalunya en el termini d'un mes a comptar de l'endemà
de la seva notificació, de conformitat amb el que preveu l'article 16.1 de la Llei 15/2015, de 21 de juliol, 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 Notificació del reconeixement del tram

El resultat del reconeixement del tram de recerca en el marc del projecte-pilot d'avaluació de la transferència
del coneixement i innovació de la CNEAI es notificarà per mitjans electrònics.

 

–8 Protecció de les dades de caràcter personal

 

Responsable
del
tractament

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

C. d'Enric Granados, 33. 08007 Barcelona

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

infor@aqu.cat www.aqu.cat

Dades de
contacte del
delegat de
protecció de
dades

dpd@aqu.cat

C. d'Enric Granados, 33. 08007 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 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.
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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 i centres d'educació superior de Catalunya i la Generalitat de Catalunya.

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, d'acord amb la normativa aplicable enviant una 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)

 

(20.280.011)
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