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Acord de 15 de juliol de 2010 pel qual s’aprova la modificació de la Normativa 
d’investigador actiu 

Antecedents

La normativa d’investigador actiu de la URV va ser aprovada en la sessió de consell de Govern de 8 
de juliol de 2005 i modificada en la sessió de 22 de desembre de 2009. el document preveu que tot el 
personal docent i/o investigador a temps complet que s’incorpori a la URV mitjançant un procés de selecció 
que porti implícit una acreditació externa de l’activitat investigadora té automàticament la consideració 
d’investigador actiu en el moment de la incorporació a la URV.

Però la normativa no preveu mecanismes de renovació, ja que en la majoria de casos corresponen a 
categories en què els contractes o bé tenen una durada inferior a sis anys (investigadors Ramon y cajal o 
lectors) o bé corresponen a categories que poden accedir a renovació per avaluació externa (agregats o 
catedràtics contractats). Hi ha, però, una excepció, els investigadors IcReA, que reben avaluacions periòdi-
ques de la seva activitat de recerca a càrrec d’IcReA, però no poden accedir als sistemes que permeten la 
consideració d’investigador actiu per avaluació externa tal com estan considerats en la normativa.

Per aquest motiu es proposa modificar la normativa, per tal que els investigadors IcReA vinculats a la 
URV tinguin la consideració d’investigadors actius mentre mantinguin el lligam.

PRoPostA de modIfIcAcIó

on diu: 

“també tindrà la consideració automàtica d’investigador actiu tot el personal docent i/o investigador a 
temps complet que s’incorpori a la URV mitjançant un procés de selecció que porti implícit una acreditació 
externa de l’activitat investigadora (lectors, agregats, catedràtics contractats, investigadors Ramón y cajal, 
investigadors IcReA, etc.), per un període màxim de sis anys a partir de la data de l’informe favorable o 
l’acreditació de recerca corresponent.”

Hi ha de dir:

“també tindrà la consideració automàtica d’investigador actiu tot el personal docent i/o investigador a 
temps complet que s’incorpori a la URV mitjançant un procés de selecció que porti implícit una acreditació 
externa de l’activitat investigadora (lectors, agregats, catedràtics contractats, investigadors Ramón y cajal, 
investigadors IcReA, etc.), per un període màxim de sis anys a partir de la data de l’informe favorable o 
l’acreditació de recerca corresponent, excepte en el cas dels investigadors ICREA, que mantindran la con-
dició d’investigador actiu a la URV mentre es mantingui la seva contractació per part d’ICREA, ja que tenen 
avaluacions periòdiques de la seva activitat de recerca.”


