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Acord del Consell de Govern de 14 de juliol de 2011 pel qual s’aprova la 
modificació de la Normativa d’investigador actiu  

NORMATIVA D’INVESTIGADOR ACTIU O INVESTIGADORA ACTIVA

Antecedents

En la sessió de Consell de Govern de 21 de desembre de 2010 es va aprovar un 
nou sistema de reconeixement de la condició d’investigador actiu o investigadora 
activa mitjançant una avaluació externa. Per a la convocatòria de 2011 es preveia 
que, excepcionalment, el PDI que sol·licitava aquest reconeixement pogués ser 
avaluat mitjançant el sistema anterior. L’avaluació externa s’ha realitzat mitjançant 
expresidents de tribunals de la CNEAI de les convocatòries 2005-07, dos de diferents 
per cada camp definit en el BOE.

El resultat de la comparació dels dos sistemes de mesura és prou evident. De les 
18 persones que van sol·licitar la doble avaluació:

- 18 de 18 han obtingut una valoració positiva amb el sistema anterior, i

- 3 de 18 han obtingut una valoració positiva amb el sistema d’avaluació 
externa. En la taula s’indiquen els resultats numèrics: 

El sistema d’avaluadors externs garanteix l’alineament del programa amb la 
posterior avaluació per part de la CNEAI de l’activitat investigadora, ja que es basa 
en els mateixos criteris i utilitza la mateixa metodologia. Però els resultats indiquen 
que cal reformular el càlcul del llindar, previst inicialment com el valor mitjà dels 
dos avaluadors. 

Per motiu es proposa modificar de la normativa actual, d’acord amb la Comissió de 
Seguiment del Pacte de Dedicació que va elaborar la proposta inicial, en particular 
el punt:

Avaluador 1 Avaluador 2

100 100

70 75

25 48

60 30

28 90

70 44

0 0

50 36

60 42

60 30

40 30

32 43

50 30

25 58

50 30

25 58

60 30

100 150
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2. Criteris

(3) L’avaluació interna de la URV per accedir a la condició d’investigador actiu es 
regeix per les especificacions següents:

- Avaluació a càrrec de 2 membres externs a la URV, afins a l’àmbit del PDI 
sol·licitant, amb experiència en avaluacions en la CNEAI. Cada avaluador ha 
d’emetre un informe amb una puntuació, en múltiples de 10, i unes orientacions 
per a la millora. A efecte d’avaluació es tindrà en compte només la puntuació més 
alta dels dos avaluadors.

- 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 a valor llindar el 80% del mínim per 
assolir un sexenni.

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


