1/5

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8185 - 24.7.2020
CVE-DOGC-A-20203111-2020

ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT
AGÈNCIA PER A LA QUALITAT DEL SISTEMA UNIVERSITARI DE CATALUNYA
RESOLUCIÓ EMC/1795/2020, de 20 de juliol, per la qual es dóna publicitat al procediment per a l’emissió de
l’acreditació de recerca avançada.
Atès que en data 26 de juny 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 per a l'emissió de l'acreditació de recerca
avançada,

Resolc:

Que es publiqui íntegrament al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l'Acord número 6, de 26 de juny de
2020, de la Comissió d'Avaluació de la Recerca, pel qual s'aprova el procediment per a l'emissió de l'acreditació
de recerca avançada.

Barcelona, 20 de juliol de 2020

Josep Joan Moreso Mateos
President

ACORD
número 6 de la Comissió d'Avaluació de la Recerca, de 26 de juny de 2020, pel qual s'aprova el procediment
per a l'emissió de l'acreditació de recerca avançada

Atès que l'article 46.a) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, estableix que l'accés a
la universitat en la figura contractual de professorat contractat doctor amb caràcter permanent es pot fer en la
categoria de catedràtic o catedràtica, que suposa una carrera docent i investigadora consolidada;
Atès que l'article 47 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, estableix que, per ser
admeses als processos selectius que convoquin les universitats per accedir-hi com a catedràtic o catedràtica,
les persones candidates han de tenir una acreditació de recerca avançada de l'Agència per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya;
Atès que, tal com estableix l'article 3.1.e i l'article 12.1 de la Llei 15/2015, de 21 de juliol, de l'Agència per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya correspon a la Comissió d'Avaluació de la Recerca per a l'emissió
de les acreditacions de recerca avançada relatives a la categoria de catedràtic i catedràtica d'acord amb la Llei
d'universitats de Catalunya.
Atesa l'Ordre EMC/6/2020, de 17 de gener, per la qual s'aprova la tramitació electrònica obligatòria dels
procediments d'avaluació, certificació i acreditació de la Comissió d'Avaluació de la Recerca de l'Agència per a
la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, l'objecte de la qual és el d'establir l'obligació de l'ús dels
mitjans electrònics en els procediments d'avaluació, certificació i acreditació de la Comissió d'Avaluació de la
Recerca d'AQU Catalunya, i en base a l'article 2 de la mateixa, les sol·licituds per a l'acreditació de recerca
avançada s'hauran de fer i transmetre per mitjans electrònics a través del web Tràmits de la Generalitat de
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Catalunya (http://tramits.gencat.cat).
És per això que la Comissió d'Avaluació de la Recerca de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya

Acorda:

—1 Aprovar el procediment per a l'emissió de les acreditacions de recerca avançada relatives a la categoria de
catedràtic i catedràtica de les universitats públiques, que consta annex al present Acord.
—2 Que les sol·licituds es presentin per via telemàtica a través del portal Tràmits de la Generalitat de
Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits).
—3 Que el president de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya doni publicitat del
present Acord al DOGC i en garanteixi la difusió com a mínim en català, castellà i anglès al web d'AQU
Catalunya.

ANNEX
Procediment per a l'emissió de l'acreditació de recerca avançada

—1 Objecte
L'objecte d'aquest Acord és aprovar el procediment per a l'emissió de l'acreditació de recerca avançada i obrir
dues convocatòries per a la presentació de sol·licituds.

—2 Sol·licituds
2.1 Podran sol·licitar l'acreditació de recerca avançada les persones que puguin demostrar que tenen una
carrera docent i investigadora consolidada. L'acreditació de recerca avançada permet, a més, participar en els
processos selectius per accedir a la categoria laboral de catedràtic o catedràtica, d'acord amb els articles 46 i
47 de la Llei d'universitats de Catalunya. La persona sol·licitant haurà de tenir una experiència postdoctoral
superior a tres anys; no s'admetran a tràmit les sol·licituds de persones amb una trajectòria investigadora
postdoctoral inferior a tres anys.
L'acreditació de recerca avançada, a més, permet participar en els processos selectius per accedir a la
categoria laboral de catedràtic o catedràtica, d'acord amb els articles 46 i 47 de la Llei d'universitats de
Catalunya.
2.2 Les sol·licituds, disponibles en català, castellà i anglès, s'han de presentar telemàticament a través del
portal Tràmits de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits) o des de l'enllaç del web
d'AQU Catalunya (http://www.aqu.cat).
2.3 A la sol·licitud s'ha de fer constar, com a mínim:
a) Nom i cognoms de la persona sol·licitant.
b) Adreça a l'efecte de notificació i, si és el cas, adreça electrònica.
c) Número de document d'identitat personal (DNI o passaport).
d) Any i universitat d'expedició del títol de doctor.
e) Categoria professional actual.
f) Institució a què pertany.
2.4 A la sol·licitud, cal formular-hi 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 s'hi ha de fer constar
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que la manca de veracitat de la informació o la documentació necessària per a l'emissió de l'acreditació de
recerca avançada 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.
Atès que la informació sobre la sol·licitud i els mèrits subjectes a valoració per part de la comissió avaluadora
corresponent es tramet telemàticament i es tramita per mitjans electrònics, només es tindran en compte la
informació i mèrits tramesos electrònicament quan hi hagi divergències amb altres versions o informacions que
s'hagin tramès en suport paper.
2.5 Les sol·licituds s'han d'adreçar al president de la Comissió d'Avaluació de la Recerca.
2.6 La presentació de la sol·licitud d'acreditació de recerca avançada és incompatible amb la presentació d'una
sol·licitud d'acreditació de recerca.
2.7 En cas de denegació de l'acreditació de recerca avançada, per presentar una nova sol·licitud d'acreditació
de recerca avançada, haurà de transcórrer un any a comptar de la convocatòria a la qual s'hagi presentat amb
anterioritat.

—3 Documentació
3.1 A les sol·licituds d'acreditació de recerca avançada cal adjuntar, en format de còpia electrònica, la
informació i la documentació següents:
a) Una còpia en suport electrònic del document acreditatiu de la identitat de la persona (DNI, NIE o passaport).
b) El currículum en suport electrònic (preferentment en PDF o alternativament en MS Word), seguint el model
normalitzat que està disponible al web d'AQU Catalunya.
El currículum haurà de contenir un resum de la trajectòria científica de la persona sol·licitant que no excedeixi
d'un full i les deu millors contribucions científiques.
Pel que fa als apartats B (Publicacions), C (Obres artístiques i projectes arquitectònics), D (Patents i models
d'utilitat) del currículum, cal aportar totes les dades que identifiquen els mèrits que s'aporten. En cas contrari,
els mèrits aportats no seran considerats en l'avaluació.
c) Pel que fa a les tesis doctorals dirigides, caldrà aportar un certificat emès per la universitat en què consti: el
títol i la data de lectura de la tesi, el nom del doctor o doctora, el del director/a o directors/es, i la qualificació
obtinguda.
d) Títol de doctor en què constin la universitat i l'any d'expedició en el cas que les persones sol·licitants hagin
obtingut un doctorat a l'estranger i de les persones que no autoritzin les consultes telemàtiques a la PICA.
e) Si és el cas, una còpia en suport electrònic del títol de família nombrosa.
Pel que fa a la documentació requerida en els apartats a), d) i e), la persona sol·licitant autoritza a l'Agència
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya a efectuar les consultes telemàtiques a la PICA
(Plataforma d'Integració i Col·laboració Administrativa) en els termes establerts a l'article 28.2 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, a excepció que hi
hagi constància de l'oposició expressa de la persona sol·licitant a la realització de les consultes esmentades.
Així mateix, es poden presentar fins a tres informes valoratius d'acadèmics de prestigi reconegut relatius a
l'activitat investigadora del sol·licitant. La persona sol·licitant pot indicar en l'apartat Informes valoratius de la
sol·licitud disponible al portal Tràmits de la Generalitat de Catalunya el correu electrònic d'acadèmics de
prestigi reconegut que vol que emetin un informe valoratiu confidencial sobre la seva trajectòria investigadora.
La persona sol·licitant s'ha d'assegurar de l'exactitud de les adreces de correu electrònic dels acadèmics que
proposa per a l'emissió dels Informes valoratius.
No cal presentar les publicacions referenciades al model de currículum. No obstant això, en el cas que les
publicacions estiguin acceptades però pendents de publicació, s'ha d'adjuntar el treball en format electrònic
amb el document justificatiu de l'acceptació de la publicació per part de l'editor en un únic fitxer
(preferentment en PDF). En el cas que no s'adjunti l'acceptació de la publicació, no serà considerada en
l'avaluació.
3.2 A l'efecte de l'emissió de l'acreditació de recerca avançada, l'Agència per a la Qualitat el Sistema
Universitari de Catalunya pot sol·licitar a les persones interessades altra documentació complementària, així
com els aclariments que consideri oportuns. Així mateix, les comissions avaluadores, d'acord amb el mostreig
de les sol·licituds presentades que determinin, verificaran la veracitat dels indicis de qualitat de les aportacions
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científiques objecte de valoració.
3.3 L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya demanarà a les persones interessades que
esmenin o completin la sol·licitud o la documentació quan no s'hagi presentat o quan sigui incompleta en el
termini de 10 dies des de la seva notificació. En cas que la persona interessada no aporti la informació o la
documentació sol·licitada, es podrà entendre que desisteix de la seva sol·licitud.

—4 Convocatòries
4.1 S'estableixen dues convocatòries amb els terminis de presentació de sol·licituds següents:
1. Del 19 d'octubre de 2020 al 6 de novembre de 2020, ambdós inclosos.
2. Del 12 d'abril de 2021 al 7 de maig de 2021, ambdós inclosos.
4.2 Si en els dos darrers dies de la convocatòria es produeix una incidència tècnica greu (indisponibilitat del
servei durant més de 12 hores) que impedeixi la presentació de sol·licituds al portal de Tràmits de la
Generalitat de Catalunya, s'ampliarà el termini de presentació de sol·licituds tants dies com dies hagi durat la
incidència tècnica. AQU Catalunya n'informarà a la pàgina web.

—5 Terminis i informació
5.1 L'acreditació de recerca avançada o la seva denegació s'ha de notificar a la persona interessada en el
termini màxim de sis mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud.
5.2 Les persones interessades podran obtenir informació de l'estat de la seva sol·licitud a través del portal
Tràmits de la Generalitat de Catalunya, 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 per emetre l'acreditació
6.1 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 12 de la Llei
15/2015, de 21 de juliol, de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.
6.2 Seran 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.
6.3 Les acreditacions s'emeten per acord de la comissió específica que correspongui. Els acords, 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.
6.4 L'emissió de les acreditacions està gravada amb una taxa per l'import fixat a la normativa vigent, el
pagament de la qual es pot fer efectiu a través de les modalitats que ofereix el portal Tràmits de la Generalitat
de Catalunya.

—7 Acreditació de recerca avançada
7.1 Per a l'emissió de l'acreditació de recerca avançada, es valoraran els mèrits i l'experiència investigadora
efectivament realitzats fins a la data de tancament de la convocatòria a la qual es presenti la persona
sol·licitant, d'acord amb els criteris publicats per les comissions específiques de la Comissió d'Avaluació de la
Recerca al web d'AQU Catalunya (www.aqu.cat). Els apartats que s'avaluaran són els següents:
a) Les publicacions de qualitat en revistes especialitzades, altres publicacions de caràcter científic o acadèmic i
la transferència dels resultats de recerca.
b) Els ajuts obtinguts per la persona sol·licitant, atorgats amb caràcter competitiu o com a compensació a la
recerca d'alt nivell per organismes o institucions científiques.
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c) La direcció i la participació en activitats de recerca, innovació o desenvolupament, i la formació
d'investigadors.
d) Altres mèrits com ara:
L'obtenció de premis, mencions honorífiques o guardons a l'activitat investigadora.
Els informes valoratius emesos per acadèmics de prestigi internacional reconegut.
Les estades en centres de recerca.
Altres mèrits de recerca rellevants.
7.2 Els criteris d'avaluació aprovats per les comissions específiques de la Comissió d'Avaluació de la Recerca es
poden consultar a la pàgina http://www.aqu.cat.

—8 Notificació de l'acreditació de recerca avançada
Les acreditacions o la seva denegació es practicaran per mitjans electrònics.

—9 Protecció de les dades de caràcter personal

Responsable Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
del
tractament 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
dpd@aqu.cat
contacte del
C. d'Enric Granados, 33. 08007 Barcelona
delegat de
protecció de
Tel.: 93 268 89 50 Fax: 93 268 89 51
dades
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.

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 Els sol·licitants poden accedir a les seves dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i
persones
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

Es pot 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)

(20.203.111)
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