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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT
AGÈNCIA PER A LA QUALITAT DEL SISTEMA UNIVERSITARI DE CATALUNYA
RESOLUCIÓ EMC/207/2019, de 4 de febrer, per la qual es dona publicitat als criteris i al procediment per a
l'emissió dels informes de professorat contractat no permanent Pla Serra Húnter.
Atès que en data 17 de gener de 2019 la Comissió d'Avaluació de la Recerca de l'Agència per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya va aprovar els criteris i el procediment per a l'emissió dels informes de
professorat contractat no permanent Pla Serra Húnter,

Resolc:

Que es publiqui íntegrament al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l'Acord número 2, de 17 de gener de
2019, de la Comissió d'Avaluació de la Recerca, pel qual s'aproven els criteris i el procediment per a l'emissió
dels informes de professorat contractat no permanent Pla Serra Húnter.

Barcelona, 4 de febrer de 2019

Josep Joan Moreso Mateos
President

ACORD
número 2 de la Comissió d'Avaluació de la Recerca, de 17 de gener de 2019, pel qual s'aproven els criteris i el
procediment per a l'emissió dels Informes de professorat contractat no permanent Pla Serra Húnter

El Pla Serra Húnter (SHP, Serra Húnter Programme) té com a objectiu la incorporació a les universitats
públiques catalanes de personal docent i investigador altament qualificat i amb mèrits homologables als dels
estàndards internacionals.
El Pla Serra Húnter s'emmarca en el nou model de personal acadèmic que el Govern de la Generalitat de
Catalunya promou per reforçar l'obertura social i la internacionalització de les universitats catalanes. El Pla és,
en aquest sentit, un instrument més al servei de les universitats amb l'objectiu final de consolidar Catalunya
com el pol de coneixement del sud d'Europa. Aquest programa fou aprovat per l'Acord de Govern, de 16 de
maig de 2017.
A més a més, aquest Acord de Govern estableix que els contractes han de ser preferentment de professorat
lector, que és un contracte temporal, i abans d'acabar aquest contracte el/la professor/a ha de ser avaluat
d'acord amb el que acordin la direcció del Pla i la universitat. La darrera concreció d'aquesta avaluació queda
recollida a l'Addenda, de 14 de gener de 2019, de modificació del conveni entre l'Administració de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Empresa i Coneixement, i les universitats públiques
catalanes de desenvolupament del Pla Jaume Serra Húnter de professorat contractat en el període 2016-2020,
i de concreció de la capacitat de contractació 2017 i 2018.
Aquesta addenda modifica la clàusula novena del conveni citat pel que fa als requisits d'avaluació per tal que el
professorat lector pugui ser contractat com a professor agregat i estableix com un dels possibles requisits
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l'obtenció d'un informe complementari.
Pel que fa a l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la clàusula vuitena de l'Addenda
de 14 de gener de 2019, regula les característiques d'aquest informe complementari. Així, la consideració
d'apte o no apte d'aquest informe es farà d'acord amb el procediment i els criteris que determini la Comissió
d'Avaluació de la Recerca d'AQU Catalunya.
Atès que, tal com estableix l'article 3.1.p) de la Llei 15/2015, de 21 de juliol, de l'Agència per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya corresponen a AQU Catalunya les tasques que li siguin encarregades pel
departament competent en matèria d'universitats;
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 els criteris i el procediment per a l'emissió dels informes de professorat contractat no permanent
Pla Serra Húnter, que consten annexos a aquest Acord.

—2 Que les sol·licituds es presentin per via telemàtica a través del portal Tràmits gencat
(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 i castellà al web d'AQU Catalunya.

Annex
Criteris i procediment per a l'emissió dels Informes de professorat contractat no permanent Pla Serra Húnter

—1 Objecte
L'objecte d'aquest Acord és l'aprovació i publicació dels criteris i del procediment d'avaluació als efectes
d'emetre els Informes de professorat contractat no permanent Pla Serra Húnter.

—2 Sol·licituds
2.1 Podrà sol·licitar l'emissió de l'Informe de professorat contractat no permanent Pla Serra Húnter el personal
docent i investigador que compleixi les condicions següents:
a) Que tingui un contracte com a professorat lector tenure-eligible/Tenure-eligible lecturer en vigor amb una
universitat pública catalana en el marc del Pla Serra Húnter.
b) Que disposi d'una acreditació de recerca favorable emesa per AQU Catalunya prèvia a la presentació
d'aquesta la sol·licitud.
No s'admetran a tràmit les sol·licituds presentades per les persones que no compleixin els requisits enumerats
anteriorment.
2.2 Les sol·licituds s'han de presentar telemàticament a través del portal Tràmits gencat
(http://web.gencat.cat/ca/tramits), al qual també s'hi pot accedir a través 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.
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b) Adreça a l'efecte de notificació i, si és el cas, adreça electrònica.
c) Número de document d'identitat personal (DNI, NIE 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. Així, també s'hi ha de fer constar que la manca de veracitat
de la informació o la documentació necessària per a l'emissió de l'Informe de professorat contractat no
permanent Pla Serra Húnter 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 a la pàgina web d'AQU
Catalunya.
Atès que tota la informació introduïda en la sol·licitud es tramet telemàticament, tot i que la seva signatura
final es pugui realitzar tant electrònicament com manual, i que el resum digital generat en garanteix la seva
integritat, en el cas que es modifiqui la sol·licitud amb posterioritat a la seva tramesa telemàtica serà
considerada invàlida a tots els efectes.
Si el sol·licitant vol modificar alguna dada de la sol·licitud amb posterioritat a la seva tramesa ho haurà de fer
mitjançant un correu electrònic a professorat@aqu.cat.
2.5 Les persones que disposin de l'acreditació de recerca avançada emesa per AQU Catalunya s'entendrà que
ja assoleixen el sentit d'apte de l'Informe de professorat contractat no permanent Pla Serra Húnter.

—3 Documentació
3.1 A la sol·licitud de l'Informe de professorat contractat no permanent Pla Serra Húnter 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) Una còpia del contracte de treball com a professorat lector tenure-eligible/Tenure-eligible lecturer en vigor
amb una universitat pública catalana en el marc del Pla Serra Húnter.
c) El currículum en suport electrònic (preferentment en PDF o alternativament en MS Word), seguint l'imprès
normalitzat CAT/AGR/AAI 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.
d) 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.
Pel que fa a la documentació requerida a l'apartat a) 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), i pel que fa a l'apartat b) la persona sol·licitant autoritza a l'Agència
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya a efectuar les consultes a la universitat contractant, 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.
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.
No es tindran en compte en l'avaluació els mèrits realitzats amb posterioritat a la data de presentació de la
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sol·licitud.
3.2 A l'efecte de l'emissió de l'Informe de professorat contractat no permanent Pla Serra Húnter, l'Agència per
a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya pot sol·licitar altra documentació complementària a les
persones interessades 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 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 cas
que la persona interessada no aporti la informació o la documentació sol·licitades en un termini de 10 dies des
de la seva notificació, s'entendrà que desisteix de la seva sol·licitud.

—4 Convocatòries
Les sol·licituds per a l'emissió dels Informes de professorat contractat no permanent Pla Serra Húnter es poden
presentar durant tot l'any a partir de l'endemà de la publicació d'aquest acord al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.

—5 Terminis i informació
L'Informe de professorat contractat no permanent Pla Serra Húnter o la seva denegació s'ha de notificar a la
persona interessada en el termini màxim de sis mesos a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud.
Les persones interessades podran 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 presencialment a AQU Catalunya.

—6 Òrgans competents per emetre l'informe
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 Els Informes de professorat contractat no permanent Pla Serra Húnter 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.

—7 Criteris per a l'emissió de l'Informe de professorat contractat no permanent Pla Serra Húnter
7.1 Criteris
La Comissió d'Avaluació de la Recerca estableix, per a cadascuna de les seves comissions específiques, els
criteris i llindars per a les dimensions següents: Publicacions de recerca, Projectes de recerca i Altres mèrits de
recerca.
7.1.1. Pel que fa a les Publicacions de recerca, com a principi general, la qualitat demostrada mitjançant
paràmetres objectius i acceptats internacionalment prevaldrà sobre la quantitat de publicacions, sempre que el
sol·licitant tingui un paper de lideratge en la recerca objecte de la publicació i, per tant, en sigui primer autor,
darrer autor, o equivalents objectius com seria, per exemple el cas de publicacions produïdes amb lideratge
explícit compartit. Aportacions d'excepcional qualitat, en els termes anteriors, podran compensar la quantitat
indicada a la taula resum (veure el punt 7.1.4).
Àmbit d'Humanitats
Pel que fa a les Publicacions de recerca, s'estableixen dues categories de revistes (A i B), segons la
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classificació següent:
A) Revista d'àmbit internacional, del màxim nivell de qualitat dins de la seva disciplina, present en índexs de
citacions selectius i situada en repertoris d'avaluació i classificació de revistes en les posicions més elevades.
B) Revista d'àmbit internacional, present en índexs de citacions selectius i situada en repertoris d'avaluació i
classificació de revistes en les posicions inferiors a les del grup A.
B) Revista no present en índexs de citacions selectius, però reconeguda com del màxim nivell de qualitat dins
del seu àmbit, d'abast internacional, amb un sistema d'avaluació d'originals rigorós i amb un comitè científic
internacional.
La qualificació de suficient en l'àmbit d'Humanitats s'obté amb 10 aportacions, 5 de les quals de tipus B, o
superior. La qualificació d'insuficient en l'àmbit d'Humanitats s'obté amb un nombre d'aportacions inferior al
descrit anteriorment.
Àmbit de Ciències Socials
En relació amb les Publicacions de recerca, s'estableix una classificació de les aportacions en format d'articles
de les persones sol·licitants en tres nivells de qualitat: A, B, C, que indicativament es corresponen amb
determinats quartils -quan les revistes disposin de Journal Impact Factor (JIF)-, o d'altres sistemes d'indexació
de l'impacte científic anàlegs. Prevaldrà el valor de l'impacte de l'any de publicació de l'article i, per als articles
publicats el mateix any, prevaldrà el valor de l'impacte més proper a la data de presentació de la sol·licitud a
la qual s'hagi presentat la persona sol·licitant de les revistes on han estat publicats els articles, definits per les
bases de dades internacionals de citacions de referència.

Nivell A: JCR Q1, JCR Q2; Scopus Q1 (SJR)
Dret: CARHUS A
Nivell B: JCR Q3; Scopus Q2 (SJR)
Dret: CARHUS B
Nivell C: JCR Q4; Scopus Q3 (SJR)
Dret: CARHUS C

La comissió avaluadora 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, tenint en compte diversos elements addicionals com per exemple: el nombre de citacions (per
exemple, Google Scholar) o el nombre d'autors, l'ordre en la signatura així com la inclusió de les revistes en
altres índexs de referència, repertoris o llistes especialitzades de revistes [en aquest context, per exemple, en
el camp de l'economia i empresa, es poden considerar altres classificacions i repertoris de revistes de qualitat
sistemàtics i comprensius essent d'especial menció: Catégorisation des revues en Économie et en Gestion,
CNRS (França); Academic Journal Guide, ABS (Regne Unit); VHB-Jourqual, VHB (Alemanya)]. En tot cas,
prevaldrà la valoració de l'article per davant de la valoració de la revista on ha estat publicat a l'hora de
determinar en quin dels tres nivells de qualitat cal ubicar l'aportació de la persona sol·licitant en forma d'article.
Quant a les aportacions en formats diferents als articles publicats en revistes indexades, es valorarà la seva
qualitat en tres nivells (A, B, C), si escau, tenint en compte la qualitat de les editorials on es publiquen les
monografies i els capítols de llibre, les citacions rebudes per aquests, el nombre d'autors o les ressenyes
publicades sobre aquests. Igualment, també es considerarà el criteri expert dels avaluadors així com la
informació continguda en llistes i repertoris com Scholarly Publishers Indicators, SENSE, o altres de reconegut
prestigi internacional.
La qualificació de suficient en l'àmbit de Ciències Socials s'obté amb 10 aportacions, 6 de les quals de tipus A.
La qualificació d'insuficient en l'àmbit de Ciències Socials s'obté amb un nombre d'aportacions inferior al descrit
anteriorment.
Àmbits de Ciències, Ciències de la Vida, Ciències Mèdiques i de la Salut, i Enginyeria i Arquitectura
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Per als àmbits de coneixement esmentats es valoraran bàsicament les publicacions en revistes que hagin
passat un procés d'avaluació peer review i que estiguin presents, en posicions rellevants, al Science Citation
Index Expanded (SCIE).
En l'àmbit de Ciències la qualificació de suficient s'obté amb 17 aportacions de qualitat. La qualificació
d'insuficient s'obté amb un nombre d'aportacions inferior al descrit anteriorment.
En l'àmbit de Ciències de la Vida i Ciències Mèdiques i de la Salut la qualificació de suficient s'obté amb 22
aportacions, 11 de les quals han d'estar classificades al primer quartil (Q1) i d'aquestes en 6 el candidat ha de
ser l'autor principal (primer autor, darrer autor o autor per correspondència). La qualificació d'insuficient s'obté
amb un nombre d'aportacions inferior al descrit anteriorment.
En l'àmbit d'Enginyeria i Arquitectura la qualificació de suficient s'obté amb 10 aportacions de qualitat. La
qualificació d'insuficient s'obté amb un nombre d'aportacions inferior al descrit anteriorment.
7.1.2. Quant als Projectes de Recerca i per a tots els àmbits de coneixement, s'estableixen els llindars
següents: s'obtindrà la valoració A quan s'aporti més d'un projecte competitiu en què la persona sol·licitant
sigui la investigadora principal (IP); s'obtindrà la valoració B quan la persona sol·licitant sigui investigadora
principal (IP) d'un projecte competitiu o acrediti una participació destacada en almenys 3 projectes competitius
i amb contribucions acreditables; s'obtindrà la valoració C quan s'aportin mèrits inferiors als descrits
anteriorment.
7.1.3 Els llindars de la dimensió d'Altres mèrits de recerca es determinaran de forma ad hoc en cada cas. Així,
es consideraran elements com: l'activitat formativa (direcció de tesis doctorals, impartició i/o coordinació de
cursos de doctorat, postgraus i màsters), tots els altres mèrits que les persones sol·licitants presentin, com ara
premis i guardons d'investigació, trams d'investigació reconeguts, conferències per invitació en congressos o
universitats, estades de recerca, càrrecs de responsabilitat científica (comitès editorials, comitès científics
internacionals i nacionals, organització/presidència de congressos, entre d'altres), activitat institucional de
promoció i gestió d'investigació, etc. En referència a les estades de recerca, es valorarà en especial que hagin
estat científicament productives.
En aquest sentit, es considera que s'assoleix la qualificació B en la dimensió Altres mèrits de recerca si la
persona sol·licitant ha dirigit almenys una tesi doctoral ja defensada; ha realitzat estades de recerca
científicament productives en centres de recerca de prestigi superiors a dotze mesos de durada; ha obtingut
premis o distincions de recerca d'especial rellevància; de la seva participació en projectes de recerca s'han
derivat patents en explotació; ha format un grup o nucli de recerca; la qualitat de la seva producció científica
és d'especial interès i rellevància (per exemple, que la majoria de les aportacions estiguin en posicions
rellevants al SCIE o siguin de tipus A, d'acord amb aquests criteris).
Les persones que presentin mèrits superiors als descrits anteriorment assoliran una qualificació A.
Anàlogament, les persones que presentin mèrits inferiors als descrits anteriorment assoliran una qualificació C.
7.1.4. Taula resum:

Dimensions d'avaluació
Àmbit de
Publicacions de
coneixement recerca

Projectes de recerca

Altres mèrits de
recerca (Veure el
punt 7.1.3)

Humanitats

A: > 1 projecte competitiu IP

A

B: 1 projecte competitiu IP o participació destacada
en almenys 3 projectes competitius i amb
contribucions acreditables

B

SUFICIENT: 10
aportacions (5 de tipus
B, o superior)

C

C: Mèrits inferiors a B
Ciències
Socials

SUFICIENT: 10
aportacions (6 de tipus
A)

A: > 1 projecte competitiu IP

A

B: 1 projecte competitiu IP o participació destacada
en almenys 3 projectes competitius i amb
contribucions acreditables

B
C

C: Mèrits inferiors a B
Ciències
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aportacions de qualitat

B: 1 projecte competitiu IP o participació destacada
en almenys 3 projectes competitius i amb
contribucions acreditables

B
C

C: Mèrits inferiors a B
Ciències de la SUFICIENT: 22
Vida
aportacions (11 Q1 i 6
Autor principal)

A: > 1 projecte competitiu IP

A

B: 1 projecte competitiu IP o participació destacada
en almenys 3 projectes competitius i amb
contribucions acreditables

B
C

C: Mèrits inferiors a B
Ciències
SUFICIENT: 22
Mèdiques i de aportacions (11 Q1 i 6
la Salut
Autor principal)

A: > 1 projecte competitiu IP

A

B: 1 projecte competitiu IP o participació destacada
en almenys 3 projectes competitius i amb
contribucions acreditables

B
C

C: Mèrits inferiors a B
Enginyeria i
Arquitectura

SUFICIENT: 10
aportacions de qualitat

A: > 1 projecte competitiu IP

A

B: 1 projecte competitiu IP o participació destacada
en almenys 3 projectes competitius i amb
contribucions acreditables

B
C

C: Mèrits inferiors a B

De manera subsidiària, per a tots aquells aspectes no recollits en aquests criteris, es tindrà com a marc de
referència els criteris requerits per a les acreditacions de recerca publicats al web d'AQU Catalunya.
7.2. Resultat
L'Informe de professorat contractat no permanent Pla Serra Húnter tindrà el sentit d'apte o no apte.
S'assoleix el sentit d'apte amb una avaluació de suficient a la dimensió de Publicacions de recerca i una
valoració A o B a la dimensió de Projectes de recerca o una valoració A o B a la dimensió Altres mèrits de
recerca.
En la resta de casos s'emetrà l'informe en el sentit de no apte.

—8 Notificació
Els Informes de professorat contractat no permanent Pla Serra Húnter ja siguin aptes o no aptes es notificaran
a través de qualsevol mitjà legal que permeti tenir constància de la seva recepció per part de la persona
sol·licitant.
La notificació es podrà practicar utilitzant mitjans telemàtics d'acord amb el que estableix la normativa
aplicable, sempre que les persones interessades hagin assenyalat aquest mitjà com a preferent o n'hagin
consentit expressament la utilització.

—9 Protecció de les dades de caràcter personal

Responsable Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
del
C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona
tractament
Tel.: 93 268 89 50 Fax: 93 268 89 51
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infor@aqu.cat www.aqu.cat
Dades de
dpd@aqu.cat
contacte del
C. dels Vergós, 36-42. 08017 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'un interès públic del 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 la Generalitat de Catalunya.
Drets de les
persones

Els sol·licitants poden accedir a les seves 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

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)
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