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Acord del Consell de Govern de 22 de desembre de 2011 pel qual s’aprova
la convocatòria de reconeixement de la qualitat de la recerca a la URV

Convocatòria de reconeixement de la qualitat de la recerca
Reconeixement de la qualitat de la recerca a la URV
Aquest document integra els documents aprovats pel Consell de Govern en sessió
ordinària el 14 de juliol de 2011 i en sessió ordinària el 27 d’octubre de 2011, i
inclou els criteris de qualitat de la recerca.
Antecedents
Actualment es realitzen avaluacions cada sis anys de l’activitat de recerca del personal docent i investigador (PDI) funcionari (CNEAI) i laboral (AQU). Aquest sistema d’avaluació es fonamenta en el fet de superar un llindar mínim, establert per
a cada àmbit de la recerca, i no fa un reconeixement particular de la qualitat de la
recerca.
L’establiment d’aquest reconeixement a la URV pretén complementar aquesta avaluació periòdica mitjançant criteris que valorin la qualitat de l’impacte de la producció científica. La qualitat de les aportacions de recerca ha de ser remarcable,
d’acord amb la valoració que s’utilitza en programes d’excel·lència (per exemple,
ICREA o programes europeus).
Objectiu
Establir un nou programa a la URV que permeti identificar el PDI amb una activitat
de recerca que té un impacte significativament superior a la mitjana mundial en
l’àmbit corresponent.
Avaluació
L’avaluació va a càrrec d’un comitè extern d’experts, dos per cada camp (vegeu
l’annex 1), establert per la CNEAI. Es concedeix el reconeixement si tots dos avaluadors consideren que l’impacte de l’activitat és de la màxima qualitat.
Els criteris per cada camp de la CNEAI, formulats d’acord amb els experts externs,
s’han de fer públics abans de la convocatòria. Es delega en la Comissió d’Investigació i Transferència la seva concreció.
Criteris
1. A partir dels criteris publicats per a cada camp o subcamp,1 dos experts per
cada camp i subcamp han de definir els criteris de qualitat.
2. Els experts són presidents de les comissions de cada camp o subcamp de
convocatòries d’anys anteriors.
3. Si algun expert entre els presidents de comissió no pot participar en la definició de criteris, cal buscar experts de reconegut prestigi.
4. Com a mínim hi ha d’haver dos experts per definir els criteris en cada camp i
subcamp.
5. Els criteris de qualitat definits pels experts s’han de presentar i aprovar a la
Comissió d’Investigació i Transferència delegada del Consell de Govern i s’han
de fer públics.

1

Els criteris per cada camp de la CNEAI, formulats d’acord amb els experts externs, s’han de fer públics
abans de la convocatòria. Es delega en la Comissió d’Investigació i Transferència la seva concreció.
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Definició dels criteris de qualitat d’acord amb els camps de la CNEAI (2010)
- importància, impacte i visibilitat de les publicacions i
- capacitat de lideratge
D’acord amb l’opinió dels experts consultats, es poden aplicar criteris de qualitat
comuns a diferents agrupacions de camps científics, amb variacions necessàries
entre aquestes que tinguin en compte les singularitats de les referències internacionals disponibles.
Per als camps de la CNEAI següents:
Camp 1. Matemàtiques i física
Camp 2. Química
Camp 3. Biologia cel·lular i molecular
Camp 4. Ciències biomèdiques
Camp 5. Ciències de la naturalesa
Camp 6. Enginyeries i arquitectura
Subcamp 6-1. Tecnologies mecàniques i de la producció
Subcamp 6-2. Enginyeries de la comunicació, computació i electrònica
Subcamp 6-3. Arquitectura, enginyeria civil, construcció i urbanisme
Es valoren:
1. Les aportacions científiques: Publicacions en revistes científiques indexades
en el primer decil per una àrea determinada (i en les àrees multidisciplinàries
dins el 15%) o highly cited papers.
2. El lideratge:
Es reconeix ser el primer autor/a, autor/a per la correspondència, el darrer
autor/a i han d’argumentar el seu lideratge en les aportacions.
En el cas que els autors signin per ordre alfabètic, han d’argumentar el seu
lideratge en les aportacions.
Per als camps de la CNEAI següents:
Camp 7. Ciències socials, polítiques, del comportament i de l’educació
Camp 8. Ciències econòmiques i empresarials
Camp 9. Dret i jurisprudència
Camp 10. Història i expressió artística
Camp 11. Filosofia, filologia i lingüística
Es valoren:
1. Les aportacions científiques:
1.a) Les revistes: European Science Foundation. European Reference Index for
the Humanities (ERIH): http://www.esf.org/research-areas/humanities/eriheuropean-reference-index-for-the-humanities.html
Es considera la categoria INT1 Sub-Category 2011.
1.b) Les revistes científiques dels àmbits de les ciències socials i humanitats CARHUS Plus+ (data de 20 d’octubre de 2011 publiquen la versió definitiva). http://



Full Oficial de la Universitat Rovira i Virgili

www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/a_info.jsp?contingut=carhus_2010
Es considera la categoria de les revistes del grup A.
També es tenenen compte altres sistemes de classificació de revistes que
s’utilitzen en l’avaluació dels sexennis de recerca, com l’Índice de Impacto de
las Revistas Españolas de Ciencias Sociales (IN-RECS) i l’Índice de Impacto
de Revistas Españolas de Ciencias Jurídicas (IN-RECJ).
Per a les publicacions d’aquests camps cal comptar també amb l’opinió d’experts per establir una diferenciació qualitativa equivalent a la classificació
que significa el primer decil per a les revistes indexades per Journal Citation
Reports.
1.c) Consideracions especials:
1.c.1. En les àrees que componen la catalanística (llengua, història i literatura
catalanes), que tenen dificultats per al seu reconeixement internacional i de
moment no figuren a ERIH INT-1, és especialment remarcable la participació
dels experts CNEAI o de l’àmbit. Es consideren com a aportacions articles,
capítols de llibres i llibres.
1.c.2. Les àrees de dret del nostre país tenen un accés molt difícil a índexs
internacionals i, per tant, és especialment remarcable la participació dels experts CNEAI o de l’àmbit. Es consideren com a aportacions articles, capítols
de llibres i llibres.
1.c.3. En les àrees de ciències socials com economia i sociologia, les aportacions científiques han d’estar indexades en el primer decil d’una àrea determinada.
1 d) Les editorials:
Es considera la internacionalització i el prestigi de l’editorial.
2. El lideratge:
Es reconeix ser el primer autor/a, autor/a per la correspondència, el darrer/a autor/a o editor i han d’argumentar el seu lideratge en les aportacions.
En el cas que els autors signin per ordre alfabètic, han d’argumentar el seu lideratge en les aportacions.
Presentació de sol∙licituds i documentació
1. Els sol·licitants són el personal docent i investigador (PDI) de la URV amb
un sexenni de recerca (AQU, CNEAI) vigent durant tot el curs acadèmic. A la
primera convocatòria, que té efectes en el curs 2010-2011, s’hi potpresentar
tot el PDI que tingui un sexenni vigent. Aquesta convocatòria s’obre un cop
s’hagin resolt els complements de recerca sol·licitats durant el curs 20102011.
2. L’activitat científica candidata al reconeixement de la qualitat és un subconjunt (mínim 1 i màxim 3 aportacions) de la presentada a la CNEAI o a l’AQU.
També s’hi pot presentar qualsevol activitat científica generada en el període
del sexenni vigent.
3. Excepcionalment, en la primera convocatòria es pot aportar l’activitat científica generada des de l’últim informe favorable de la CNEAI i AQU.
4. A la sol∙licitud (el format s’adjunta com a annex), el candidat/a ha de:
- justificar que l’activitat científica candidata al reconeixement de qualitat
compleix els dos criteris de qualitat i lideratge, d’acord amb el corresponent camp de la CNEAI.
- argumentar la importància, l’impacte i la visibilitat de l’activitat científica.
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5. L’activitat científica aportada només es pot avaluar i reconèixer una vegada.
6. El candidat/a ha de presentar la sol∙licitud al Servei de Gestió de la Recerca.
7. El termini de presentació de sol∙licituds s’iniciarà el 2012.
Avaluació
1. L’avaluació va a càrrec d’un comitè extern d’experts, dos per cada camp o
subcamp, establert per la CNEAI. Es concedeix el reconeixement si tots dos
avaluadors consideren que la importància i l’impacte de l’activitat és de la
màxima qualitat. En funció de les candidatures presentades, es busquen dos
experts de l’àmbit.
Si hi ha discrepància entre els dos avaluadors, es busca un tercer avaluador.
2. Una vegada efectuades les avaluacions, el vicerectorat competent en matèria
de recerca ha d’elaborar i presentar la proposta final a l’aprovació, si escau,
de la Comissió d’Investigació i Transferència delegada del Consell de Govern.
Durada
La mateixa que el sexenni de recerca vigent, més un any.
Reconeixement
Dues unitats d’activitat acadèmica amb implicacions individuals per cada curs acadèmic complet en què el PDI tingui el sexenni de recerca vigent, més un any.

