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Acord del Consell de Govern de 21 de desembre de 2010 pel qual s’aprova la 
modificació de la normativa d’investigador actiu

NORMATIVA INVESTIGADOR ACTIU (AVAlUACIó INTERNA)

Antecedents

En la Normativa d’investigador actiu, aprovada per Consell de Govern el 8 de juliol de 2005, es defi-
neix el “professor i investigador actiu en recerca com aquell que en un període determinat, prou llarg però 
limitat, obté uns resultats que li permeten ser mereixedor d’una avaluació positiva segons els estàndards del 
seu àmbit de coneixement”.

Es proposa una taula amb diferents criteris perquè el personal docent i investigador (PDI) de la URV 
pugui assolir la condició d’investigador actiu (IA), que preveu un reconeixement automàtic quan hi ha una 
avaluació externa de recerca (CNEAI o AQU). També es preveu un reconeixement per avaluació interna si el 
PDI supera un valor llindar N calculat, “per cada àmbit de coneixement, a partir de la valoració obtinguda 
seguint el procediment d’avaluació URV de les aportacions consignades per un conjunt característic de 
professors d’un mateix àmbit que hagin obtingut una avaluació positiva per part de la CNEAI”.

A la figura 1 es mostra l’evolució des del 2007 fins al 2010 del nombre de PDI en les diferents categories 
d’IA. Si ens fixem en els canvis de categories hi trobem:

25 PDI han passat d’IA per avaluació interna a sexenni. En canvi, 16 PDI que tenien sexenni han  –
deixat de tenir-lo per passar a ser IA per avaluació interna.

6 PDI han passat d’IA per avaluació interna a IA per avaluació externa (AQU). En canvi, 3 PDI que  –
inicialment tenien l’avaluació externa han passat a ser IA per avaluació interna

37 PDI que eren IA per avaluació interna continuen sent-ho després de 3 anys. –

19 PDI que eren IA per avaluació interna han deixat de ser-ho. –

3 PDI que eren IA en formació han passat a ser IA per avaluació interna. –

Figura 1. Evolució de les diferents categories d’investigador actiu (convocatòries 2007-2010)
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En el sistema d’avaluació interna s’establien “períodes de 3 anys entre avaluacions, de forma que fos 
possible el reconeixement d’un tram de recerca en el termini màxim de nou anys”.

L’aplicació del criteri d’avaluació interna durant els darrers anys ha posat de manifest la necessitat que 
hi hagi més alineament entre el càlcul de valor llindar N i el sistema d’avaluació de la CNEAI, amb l’objec-
tiu d’incrementar el nombre de PDI de la URV que assoleix avaluacions positives externes de la seva acti-
vitat de recerca. Per aquest motiu, en la sessió de Consell de Govern de 22 desembre de 2009 s’encarregà 
a la Comissió de Seguiment del Pacte de Dedicació l’elaboració d’un nou criteri del sistema d’avaluació 
interna, que es concreta en la següent: 
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ProPostA

Avaluació a càrrec de 2 membres externs a la URV, afins a l’àmbit del PDI sol·licitant, amb expe- –
riència en avaluacions en la CNEAI. Cada avaluador emetrà un informe amb una puntuació i unes 
orientacions per a la millora. Si les puntuacions són similars, a efecte d’avaluació es considerarà el 
valor mitjà. Si hi ha divergència, es podrà sol·licitar l’opinió d’un tercer avaluador.

Per al primer període d’avaluació interna, vàlid per tres anys, es fixa com a valor llindar el 60% del  –
mínim per assolir un sexenni. Per al segon període d’avaluació interna, vàlid per  tres anys més, es 
fixa com valor llindar el 80% del mínim per assolir un sexenni.

Un cop acabat el segon període, és obligatori sol·licitar l’avaluació externa (CNEAI o AQU). En  –
cas de rebre una avaluació negativa, es podrà optar a un tercer període no prorrogable si el PDI 
continua superant el valor llindar del 80%.

Un cop acabat el segon període, es podrà optar a un tercer període no prorrogable, si el PDI con- –
tinua superant el valor llindar del 80%. És obligatori sol·licitar l’avaluació externa (CNEAI o AQU) 
abans d’arribar al novè any.

disPosició AddicionAl

El sistema de valoració entra en vigor per a la convocatòria de 2011, sense efectes retroactius per a 
aquell PDI que hagi aconseguit la condició d’IA per avaluació interna prèviament.

disPosició trAnsitòriA

En la convocatòria de 2011 es podrà fer, a petició del mateix PDI, una doble avaluació segons el sistema 
de l’any 2010. En aquest cas, es considerarà l’avaluació més favorable.

disPosició derogAtòriA

Es deroga el sistema d’avaluació interna d’investigador actiu aprovat en el Consell de Govern de 8 de 
juliol de 2005.


