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TERMINIS  

 

 

 
  

1. Presentació de la sol·licitud telemàtica 
2. Registre de la documentació requerida :  

Relació d’oficines de registre: http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/registre.jsp 
Adreçar la documentació a: Dirección General de Política Universitaria situada al c/ Los Madrazo, 15-17, 28071 Madrid. 

3. Resolució de les sol·licituds: 3 mesos des de la data de recepció de la documentació a l’ANECA. ( Agost inhàbil)  
4. Recurs: 1 mes des de la recepció de la notificació davant el Secretario General de Universidades del Ministerio de Educación 
5. Resolució del recurs: 6 mesos 
6. Presentació de nova sol·licitud: En el cas d’una avaluació negativa, el sol·licitant podrà tornar a presentar una nova sol·licitud en el 

termini de 6 mesos des de la notificació de l’informe negatiu  
 
 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 

 

 Imprès de sol·licitud (Telemàtic i paper) 
 Curriculum Vitae (Telemàtic) 
 Còpia del DNI, NIF, Passaport, etc. (Paper) 
 Còpia compulsada de la documentació acreditativa de la titulació exigida i tots els mèrits que composen 

l’historial acadèmic (Paper) 

 
El PEP té oberta la convocatòria durant tot l’any 
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7.   
REQUISITS I CRITERIS GENERALS 
 

 
El “Programa de Evaluación del Profesorado para la contratación (PEP)” avalua les activitats docents i investigadores i la formació acadèmica 
dels sol·licitant per l’accés a les figures de “professor universitari contractat (professor contractat doctor, professor ajudant doctor, professor 
col·laborador y professor d’universitat privada)” establertes a la LOMLOU 
 
Per a l’avaluació de les figures de Professor Contractat Doctor, Professor Ajudant Doctor, Professor d’Universitat Privada, és necessari el 
títol de DOCTOR 
 

 Es pot sol·licitar en únic imprès de sol·licitud l’avaluació simultània per totes les figures contractuals.  

 Es presenta una única sol·licitud i una única còpia en paper independentment del nombre de figures sol·licitades. 
 
L’Avaluació positiva de la figura de Professor Contractat Doctor, capacita automàticament per la figura de Professor Ajudant Doctor i Professor 
d’Universitat Privada. 
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INDICACIONS PER L’APARTAT CALIDAD Y DIFUSION DE RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD 
INVESTIGADORA 
 

Per a la valoració de les publicacions científiques es tenen en compte els següents indicis de qualitat: 

 

ISI Web of Science – Journal Citation Reports: 

 

- Factor d’impacte de l’any de publicació 

- Lloc que ocupa la revista dins la categoria 

- Nombre d’autors i posició que ocupa el sol·licitant entre ells 

 

Altres indicis de qualitat en funció del camp (veure apartat Criteris d’Avaluació de l’Experiència Investigadora per camps) 
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COM CONSULTAR ELS INDICADORS D’ISI JOURNAL CITATION REPORTS (SCI/SSCI) 
 

Consulteu la base de dades Journal Citation Reports des del següent enllaç de Biblioteca: http://0-www.accesowok.fecyt.es.cataleg.uoc.edu/jcr 

P.ex. Consulta de la revista Academy of Management Learning & Education 

 

 
                                  
                                           

Consulta aquí el  
factor d’impacte 

Consulta aquí  
les Categories i Posició que 

ocupa la revista a la 
categoría 

Veure pàg. 7 
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Per consultar la Posició que ocupa la revista a la categoria haurem de repetir els passos següents per a cada una de les categories, i tria la que 
més t’afavoreixi: 

 Fer clic al botó  
 Accedim a la llista de revistes de la categoria, i canviem l’ordre de resultats per Sorted by: Impact Factor  
 Consultem posició revista respecte el Nombre total de revistes (veure imatge): 

 

2. Ordenar per 
factor d’impacte 

3. Posició que ocupa la revista: 
6 de 184 

3. Nombre total 
de revistes
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COM CONSULTAR EL NOMBRE DE CITACIONS REBUDES  (SCI/SSCI/AHCI) 
 
Consulteu la base de dades ISI Web of Knowledge des de l’apartat de bases de dades de la Biblioteca o des del següent enllaç http://0-
sauwok.fecyt.es.cataleg.uoc.edu/www/, i seleccioneu l’opció Cited Reference Search des de la pestanya Web of Science 

 

 
 
 
 

 

Nota: s’han de contemplar les diferents variants del nom de l’autor. 

Cal tenir present que es recullen les cites dels articles indexats a ISI i dels que estan referenciats pels articles indexats a ISI.

 
Permet fer una cerca 

per nom d’autor, 
publicació o any de 

publicació
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COM CONSULTAR ALTRES INDICIS DE QUALITAT    
 

 DICE: Difusió i Qualitat Editorial de las Revistes Espanyoles d’Humanitats i Ciències Socials i Jurídiques, elaborat per CINDOC. 
Proporciona un valor de difusió internacional (alt, mitjà o baix). http://dice.cindoc.csic.es/busqueda.php 

 LatIndex: Sistema Regional d’Informació en Línia per Revistes Científiques d’Amèrica Llatina, el Carib, Espanya i Portugal, elaborat per la 
Universitat Autònoma de Mèxic. El catàleg inclou únicament les revistes (electròniques o impreses) que compleixen els criteris de qualitat 
editorials dissenyats per Latindex. http://www.latindex.unam.mx/ 

 IN-RECS/IN-RECJ/IN-RECH: índex d’impacte de les revistes espanyoles de ciències socials, jurídiques i d’humanitats, elaborat per la 
Universidad de Granada. Proporciona Índex d’impacte, àrea temàtica i quartil. http://ec3.ugr.es/in-recs/ 

 ERIH: European Reference Index for the Humanities, elaborat per la European Science Foundation. Proporciona una Categoria (INT1, 
INT2 o NAT) i una àrea temàtica, però no es poden extreure quartils. https://www2.esf.org/asp/ERIH/Foreword/search.asp 

 Scimago: revistes internacionals i interdisciplinàries, elaborat amb dades d’SCOPUS. Proporciona índex d’impacte (SJR), àrea temàtica i 
quartil. http://www.scimagojr.com/journalsearch.php 

 CARHUS Plus+ 2010: revistes internacionals de ciències socials i humanitats, elaborat per l’AGAUR. Proporciona una Categoria (A,B,C,D) 
i una àrea temàtica, però no es poden extreure quartils. https://www10.gencat.net/agaur_boga/AppJava/FlowControl 

 MIAR: Matriu d’Informació per l’Avaluació de Revistes, elaborat per la Universitat de Barcelona. Proporciona índex d’impacte (ICDS), àrea 
temàtica i quartil. http://miar.ub.es/buscar.php 

 SPI-Scholarly Publishers Indicators in Humanities and Social Sciences: rànquing orientatiu del CSIC per l'avaluació de la qualitat de les 
editorials de llibres científics  http://epuc.cchs.csic.es/SPI/  

 

Per saber quins indicadors apliquen a cada camp de coneixement, consulteu l’apartat de Criteris d’avaluació per camps d’aquesta guia.  

Per a qualsevol dubte relacionat amb l’avaluació de les publicacions científiques podeu posar-vos en contacte amb la Biblioteca de la UOC a 
través del servei Biblioteca Respon, o contactar directament amb Clara Riera Quintero (crieraq@uoc.edu /  ext. 3523). 
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1. PROFESSOR CONTRACTAT DOCTOR I PROFESSOR D’UNIVERSITAT PRIVADA 
 
 
 
Per a una avaluació positiva:  
 
- mínim 50 punts dels apartats “Investigació” i “Docència” 
- mínim 55 punts de la suma de tots els apartats 
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CRITERIS D’AVALUACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA INVESTIGADORA PER CAMPS  
 

A. HUMANITATS 

HUMANITATS 
Puntuacions 
orientatives 

màximes 

Nombre 
orientatiu de 

treballs  
Indicadors de qualitat  Altres indicis de 

qualitat Consideracions 

1.1. EXPERIÈNCIA INVESTIGADORA (màxim 60 punts sobre 100)  

1.1.A. Publicacions científiques i patents 
internacionals  26 

10  
(o menor si 

són de 
qualitat) 

FRANCIS 
IBSS 
AHCI / SSCI 
RLG 
Historical Abstracts 
International medieval 
Bibliography 
Index Islamicus 
Philosopher's Index 
Répertoire Bibliographique 
IBZ 
BL 
LISA 
DICE 

De la revista: 
-Peer reviewed 
-Comitè científic internacional 
- Autors no vinculats a la revista
- Periodicitat 
- Antiguitat superior a tres anys
- Contingut de recerca 
- Inclosa a repertoris i butlletins 
bibliogràfics especialitzats 
- Treballs en més d'una llengua 

En cas d'autoria col·lectiva 
acreditar el grau de participació 
 
Aquest apartat inclou els treballs 
publicats en actes de congressos 
amb ISBN 

1.1.B. Llibres i capítols de llibres  16 x 

Nombre de citacions 
Prestigi de l'editorial 
Editors 
Col·lecció 
Ressenyes en revistes 
científiques especialitzades 
Extensió 
Traducció a altres llengües 
Preferentment tinguin ISBN 

x 

Les revisions de textos per a la 
seva publicació i les traduccions 
d'obres contemporànies es 
valoraran a l'apartat ALTRES 
MÈRITS D'INVESTIGACIÓ  
Si van precedides d'estudis 
preliminars es cnsideren 
CAPÍTOLS DE LLIBRE 
A l'àmbit filològic també es 
consideren les edicions crítiques 
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HUMANITATS 
Puntuacions 
orientatives 

màximes 
Nombre orientatiu 

de treballs  Indicadors de qualitat  Altres indicis de qualitat Consideracions 

1.1. EXPERIÈNCIA INVESTIGADORA (màxim 60 punts sobre 100)        

1.1.C. Projectes de recerca 
+ contractes de recerca  5 x 

Projectes d'investigació: Es valora el 
tipus de participació i grau de 
responsabilitat 
Contractes d'investigació: han de 
demostrar el seu caràcter 
d'investigació capaç de generar 
coneixement 

x x 

1.1.D. Transferència de 
tecnologia  2 x Patents  x 

Patents nacionals en explotació  o 
aquelles en les que existeixi un 
contracte de cessió o de llicència 

1.1.E. Direcció de tesis 
doctorals 4 x 

Menció de doctorat europeu 
Menció de qualitat del programa de 
doctorat 
Qualitat dels treballs publicats 
relacionats amb tesis dirigides 
Prestigi dels centres 

 
Es valoren:  
- Les tesis en execució sempre que els 
autors disposin del DEA 
- Avantprojectes de les tesis aprovats 
per les comissions de doctorat 
corresponents. 

x 

1.1.F. Congressos, 
conferències, seminaris  5 x 

Congressos i conferències que 
comptin amb procediments selectius 
d'admissió de ponències i treballs 
caràcter internacional o nacional 
Tipus de participació: ponència 
convidada, ponència, comunicacions 
orals o pòsters, participació en 
l'organització o  comitè científic 

x x 

1.1.G. Altres mèrits  2 x x x x 
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B. CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES 
 
 

CIÈNCIES 
SOCIALS I 

JURÍDIQUES 

Puntuacio
ns 

orientativ
es 

màximes 

Nombre orientatiu de 
treballs  

Indicadors de 
qualitat  

Altres indicis de 
qualitat Consideracions 

1.1. EXPERIÈNCIA INVESTIGADORA (màxim 60 punts sobre 100)  

1.1.A. Publicacions 
científiques i patents 
internacionals  

30 

Per les àrees de Ciències 
econòmiques i empresarials, 
Ciències de l'Educació, Ciències de 
la Comunicació i Periodisme, 
Sociologia, Ciències polítiques i 
Ciències de l'Administració  
mínim 2 articles amb indicadors de 
qualitat i 4 en revistes no indexades
 
Per les àrees de Ciències del 
comportament, o bé mínim 4 
articles a revistes recollides al 
SCI/SSCI o a Latindex; o bé menys 
si corresponen al Primer Terç del 
llistat per categories a SCI/SSCI 
 
Pel camp de les Ciències 
Jurídiques mínim 3 articles   

SCI / SSCI 
EconLit 
Latindex 
DICE 

Per les revistes no indexades 
es valora: 
 
- Qualitat informàtica 
- Qualitat del procés editorial 
- Qualitat científica 
- Qualitat de la difusió i 
visibilitat 
 
Pel camp de les Ciències 
Jurídiques es valoren:  
- treballs publicats en revistes 
de reconegut prestigi i àmplia 
difusió acadèmica i professional
- ressenyes rebudes o 
publicades a les revistes 
científiques especialitzades 
- traduccions a altres llengües 
- el nombre d'autors ha de 
justificar-se 

Pel camp de les Ciències Jurídiques cal que 
aquestes: 
- desenvolupin noves perspectives de 
l'ordenament jurídic 
- suposin investigacions originals sobre l'evolució 
històrica, social o cultural de les normes 
- introdueixin propostes rellevants de 
perfeccionament de les normes en relació amb el 
sistema constitucional espanyol i europeu 
- aportin coneixements i instruments conceptuals 
i analítics per millorar l'eficàcia de les normes 
jurídiques i el compliment dels objectius que es 
persegueixen amb elles 
- ofereixin solucions a problemes d'interpretació, 
llacunes i contradiccions de l'ordenament jurídic 
espanyol, europeu i internacional 
- siguin obres de caràcter general però de 
referència dins la seva disciplina (1a edició) 

1.1.B. Llibres i capítols de 
llibres  12 x 

Nombre de citacions 
Prestigi de l'editorial 
Editors 
Col·lecció 
Ressenyes en 
revistes científiques 
especialitzades 
Extensió 
Traducció a altres 
llengües 
Preferentment tinguin 
ISBN 

x 

Les revisions de textos per a la seva publicació i 
les traduccions d'obres contemporànies es 
valoraran a l'apartat ALTRES MÈRITS 
D'INVESTIGACIÓ  
Si van precedides d'estudis preliminars es 
consideren CAPÍTOLS DE LLIBRE 
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CIÈNCIES 
SOCIALS I 

JURÍDIQUES 

Puntuacions 
orientatives 

màximes 

Nombre 
orientatiu de 

treballs  
Indicadors de qualitat  Altres indicis de qualitat Consideracions 

1.1. EXPERIÈNCIA INVESTIGADORA (màxim 60 punts sobre 100)      

1.1.C. Projectes de 
recerca + contractes de 
recerca  

5 x 

Projectes d'investigació: Es valora 
el tipus de participació i grau de 
responsabilitat 
Contractes d'investigació: han de 
demostrar el seu caràcter 
d'investigació capaç de generar 
coneixement 

x x 

1.1.D. Transferència de 
tecnologia  2 x Patents  x 

Patents nacionals en explotació  o 
aquelles en les que existeixi un 
contracte de cessió o de llicència 

1.1.E. Direcció de tesis 
doctorals 4 x 

Menció de doctorat europeu 
Menció de qualitat del programa de 
doctorat 
Qualitat dels treballs publicats 
relacionats amb tesis dirigides 
Prestigi dels centres 

Es valoren:  
- Les tesis en execució sempre 
que els autors disposin del DEA 
- Avantprojectes de les tesis 
aprovats per les comissions de 
doctorat corresponents 

x 

1.1.F. Congressos, 
conferències, 
seminaris  

5 x 

Congressos i conferències que 
comptin amb procediments 
selectius d'admissió de ponències i 
treballs 
Es valora el caràcter internacional o 
nacional 
Tipus de participació: ponència 
convidada, ponència, 
comunicacions orals o pòsters, 
participació en l'organització o  
comitè científic 

x x 

1.1.G. Altres mèrits  2 x x x x 
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C. CIÈNCIES DE LA SALUT 
 

CIÈNCIES DE LA 
SALUT 

Puntuacions 
orientatives 

màximes 
Nombre orientatiu de 

treballs  Indicadors de qualitat  Altres indicis de 
qualitat Consideracions 

1.1. EXPERIÈNCIA INVESTIGADORA (màxim 60 punts sobre 100)   

1.1.A. Publicacions científiques i 
patents internacionals  35 

Mínim 12 publicacions 
científiques recollides al SCI, o 
bé menor si les publicacions 
són d'elevada qualitat 
(publicades al 1 Terç per 
categories) 
 
En el cas de Diplomatures, 
mínim 5 publicacions situades 
en els dos primers terços de la 
seva especialitat al SCI 

Science Citation Index (SCI) x 

En les disciplines 
clíniques no es 
consideren com a 
publicacions les 
descripcions de casos o 
revisions 

1.1.B. Llibres i capítols de llibres  7 x 

Nombre de citacions 
Prestigi de l'editorial 
Editors 
Col·lecció 
Ressenyes en revistes científiques 
especialitzades 
Extensió 
Traducció a altres llengües 
Preferentment tinguin ISBN 

x 

Les revisions de textos 
per a la seva publicació i 
les traduccions d'obres 
contemporànies es 
valoraran a l'apartat 
ALTRES MÈRITS 
D'INVESTIGACIÓ  
Si van precedides 
d'estudis preliminars es 
consideren CAPÍTOLS 
DE LLIBRE 
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CIÈNCIES DE 
LA SALUT 

Puntuacions 
orientatives 

màximes 
Nombre orientatiu 

de treballs  Indicadors de qualitat  Altres indicis de 
qualitat Consideracions 

1.1. EXPERIÈNCIA INVESTIGADORA (màxim 60 punts sobre 100)       

1.1.C. Projectes de recerca 
+ contractes de recerca  7 x 

Projectes d'investigació: Es valora el 
tipus de participació i grau de 
responsabilitat 
Contractes d'investigació: han de 
demostrar el seu caràcter 
d'investigació capaç de generar 
coneixement 

x x 

1.1.D. Transferència de 
tecnologia  4 x Patents  x 

Patents nacionals en explotació  
o aquelles en les que existeixi un 
contracte de cessió o de llicència 

1.1.E. Direcció de tesis 
doctorals 4 x 

Menció de doctorat europeu 
Menció de qualitat del programa de 
doctorat 
Qualitat dels treballs publicats 
relacionats amb tesis dirigides 
Prestigi dels centres 

Es valoren:  
- Les tesis en execució 
sempre que els autors 
disposin del DEA 
- Avantprojectes de les tesis 
aprovats per les comissions 
de doctorat corresponents 

x 

1.1.F. Congressos, 
conferències, seminaris  2 x 

Congressos i conferències que 
comptin amb procediments selectius 
d'admissió de ponències i treballs 
Es valora el caràcter internacional o 
nacional 
Tipus de participació: ponència 
convidada, ponència, comunicacions 
orals o pòsters, participació en 
l'organització o  comitè científic 

x x 

1.1.G. Altres mèrits  1 x x x x 
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D. ENSENYAMENTS TÈCNICS 
 
 

ENSENYAMENTS 
TÈCNICS 

Puntuacions 
orientatives 

màximes 
Nombre orientatiu 

de treballs  Indicadors de qualitat  Altres indicis de 
qualitat Consideracions 

1.1. EXPERIÈNCIA INVESTIGADORA (màxim 60 punts sobre 100)   

1.1.A. Publicacions científiques i 
patents internacionals  32 

Mínim de 8 publicacions 
científiques recollides al 
SCI, o bé menor si les 
publicacions són d'elevada 
qualitat (publicades al 1 
Terç per categories) 

SCI  
TRIS Electronic Bibliography Data 
International Development Abstracts 
International Civil Engineering Abstracts 
Environmental Abstracts 
Applied Mechanical Reviews 
Applied Science and Technology Index 

  

Es poden considerar les 
Actes de congressos 
internacionals de prestigi, 
quan aquests siguin 
vehicle de difusió 
comparable a les revistes 
JCR de màxim prestigi 

1.1.B. Llibres i capítols de llibres  3 x 

Nombre de citacions 
Prestigi de l'editorial 
Editors 
Col·lecció 
Ressenyes en revistes científiques 
especialitzades 
Extensió 
Traducció a altres llengües 
Preferentment tinguin ISBN 

x 

Les revisions de textos 
per a la seva publicació i 
les traduccions d'obres 
contemporànies es 
valoraran a l'apartat 
ALTRES MÈRITS 
D'INVESTIGACIÓ  
Si van precedides 
d'estudis preliminars es 
consideren CAPÍTOLS DE 
LLIBRE 
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ENSENYAMENTS 
TÈCNICS 

Puntuacions 
orientatives 

màximes 

Nombre 
orientatiu de 

treballs  
Indicadors de qualitat  Altres indicis de qualitat Consideracions 

1.1. EXPERIÈNCIA INVESTIGADORA (màxim 60 punts sobre 100)  

1.1.C. Projectes de recerca + 
contractes de recerca  12 x 

Projectes d'investigació: Es valora el 
tipus de participació i grau de 
responsabilitat 
Contractes d'investigació: han de 
demostrar el seu caràcter 
d'investigació capaç de generar 
coneixement 

x x 

1.1.D. Transferència de 
tecnologia  6 x Patents  x 

Patents nacionals en explotació  o 
aquelles en les que existeixi un 
contracte de cessió o de llicència 

1.1.E. Direcció de tesis 
doctorals 4 x 

Menció de doctorat europeu 
Menció de qualitat del programa de 
doctorat 
Qualitat dels treballs publicats 
relacionats amb tesis dirigides 
Prestigi dels centres 

Es valoren:  
- Les tesis en execució sempre que els 
autors disposin del DEA 
- Avantprojectes de les tesis aprovats 
per les comissions de doctorat 
corresponents 

x 

1.1.F. Congressos, 
conferències, seminaris  2 x 

Congressos i conferències que 
comptin amb procediments selectius 
d'admissió de ponències i treballs 
Es valora el caràcter internacional o 
nacional 
Tipus de participació: ponència 
convidada, ponència, comunicacions 
orals o pòsters, participació en 
l'organització o  comitè científic 

x x 

1.1.G. Altres mèrits  1 x x x x 
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CRITERIS D’AVALUACIÓ EN EXPERÈNCIA DOCENT, FORMACIÓ ACADÈMICA I EXPERIÈNCIA 
PROFESSIONAL I ALTRES MÈRITS 
 

 
Puntuacions 
orientatives 

màximes 
Indicadors de qualitat  

1.2. EXPERIÈNCIA DOCENT (màxim 30 punts sobre 100)  

1.2.A. Amplitud, diversitat, intensitat, 
responsabilitat, cicles, tipus de docència 
universitària  

17 
Mínim 450 hores de docència impartida 
Institucions on s'ha exercit la docència, especialment si és diferent a la que es va defensar la tesi doctoral  
Direcció o participació en ensenyaments de postgrau oficial 

1.2.B. Avaluacions sobre la seva qualitat  3   

1.2.C. Ponent a seminaris i cursos, i 
participació en congressos orientats a la 
formació docent universitària  

3 Es valora si la ponència és per invitació 

1.2.D. Material docent original, publicacions 
docents, projectes d'innovació docent, 
contribucions a l'EEES  

7 
Material docent original 
Publicacions (llibres i articles) relacionades amb la docència 
Participació en projectes d'innovació docent finançats en convocatòries públiques competitives 
Participació en plans i equips de treball relacionats amb l'EEES 

1.3. FORMACIÓ ACADÈMICA I EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL (màxim 8 punts sobre 100)  

1.3.A. Tesis doctoral, menció de doctorat 
europeu, menció de qualitat del programa de 
doctorat, beques pre i postdoctorals, estances 
en altres centres de recerca, possessió de 
més d'un títol  

6 

Qualificació de la tesi 
Menció de doctora europeu i/o menció de qualitat del programa 
Beques pre i postdoctorals 
Ajudes obtingudes en convocatòries competitives rebudes dels programes europeus o nacionals 
Estades a altres centres (mínim de 3 mesos, no necessàriament continuats) 
Qualitat del programa i la institució receptora 
Resultats obtinguts 

1.3.B. Treball a empreses-institucions-
hospitals  2 Durada 

Responsabilitat 

1.4. ALTRES MÈRITS (màxim 2 punts sobre 100)   

Altres mèrits 2 Qualsevol mèrit de formació acadèmica, docent, d’investigació, professional o de gestió universitària no 
contemplat 
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DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS MÈRITS QUE COMPOSEN L’HISTORIAL ACADÈMIC 
 
 

1. EXPERIÈNCIA INVESTIGADORA  
 
 

Documentació Observacions 
1.1. EXPERIÈNCIA INVESTIGADORA (màxim 60 punts sobre 100)   

1.1.A. Publicacions científiques i patents 
internacionals  

Còpia de la primera i última pàgina de l'article; Còpia 
pàgina(s) de l'índex del número o volum de la revista. En el 
cas d'articles en revistes no indexades, acreditació dels 
"altres indicis de qualitat" 

En cas d'estar acceptada però pendent 
de publicació, presentar la carta 
d'acceptació de l'Editorial o del Comitè 
responsable (correu electrònic no 
vàlid) 

1.1.B. Llibres i capítols de llibres  
Còpia de la portada i títol, autors (o editors), crèdits del llibre 
(editorial,ISBN…), índex, any publicació. En el cas de capíttol 
de llibre, incloure primera i última pàgina del capítol, índex de 
capítol on figuri la contribució del sol·licitant 

En cas d'estar acceptat però pendent 
de publicació, presentar la carta 
d'acceptació de l'Editorial o del Comitè 
responsable (correu electrònic no 
vàlid) 

1.1.C. Projectes de recerca + contractes de 
recerca  

Còpia del document oficial de concessió. Còpia signada per 
la universitat o responsable del projecte    

1.1.D. Transferència de tecnologia  
Còpia de la documentació de registre i concessió. Còpia que 
acrediti l'explotació de patents. Còpia dels documents que 
acreditin la transferència de tecnologia i altres resultats de 
I+D 

  

1.1.E. Direcció de tesis doctorals 
Certificat de la universitat on hi consti: nom del doctor, títol 
tesis, director(es). Menció de doctorat europeu ( si s'escau); 
Menció de qualitat del programa on s'ha inscrit la tesi (si 
s'escau) 

  

1.1.F. Congressos, conferències, seminaris 
Còpia del resum presentat. Còpia que acrediti el tipus de 
participació. En cas de publicació: còpia de la caràtula, 
índex, crèdits de l'editorial, primera i última pàgina de la 
contribució 

  

1.1.G. Altres mèrits  Acreditació amb els pertinents documents   
 
 



 
                                                                                                                                                                                            Guia de l’ANECA 

            

          
          

Última revisió del document: 29/05/2013 
21 de 32 

  

2. EXPERIÈNCIA DOCENT I FORMACIÓ ACADÈMICA I EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL 
 

 
Documentació 

1.2. EXPERIÈNCIA DOCENT (màxim 30 punts sobre 100)  

1.2.A. Amplitud, diversitat, intensitat, responsabilitat, 
cicles, tipus de docència universitària  

Certificat de la universitat on consti els llocs docents ocupats i la docència impartida. Per 
cada curs/seminari, presentar certificat de l'organisme. En cas de publicació: crèdits 
(editorial, ISSN, ISBN), caràtula, índex i pàgina inici i fi de la contribució 

1.2.B. Avaluacions sobre la seva qualitat    
1.2.C. Ponent a seminaris i cursos, i participació en 
congressos orientats a la formació docent universitària  

Certificat de la universitat o organisme responsable on constin les dades incloses en el 
CV 

1.2.D. Material docent original, publicacions docents, 
projectes d'innovació docent, contribucions a l'EEES  

Còpia de la primera i última pàgina de la publicació. Còpia pàgina(s) de l'índex del 
número o volum de la publicació. En el cas d' articles en revistes no indexades, 
acreditació "d'altres indicis de qualitat".En cas de material docent en suport electrònic, 
impressió de l'índex i els crèdits del material i referència de la web. Pel que fa a la 
participació en projectes d'innovació docent, EEES... documentació acreditativa de 
l'organisme. 

1.3. FORMACIÓ ACADÈMICA I EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL (màxim 8 punts sobre 100)  

1.3.A. Tesis doctoral, menció de doctorat europeu, 
menció de qualitat del programa de doctorat, beques pre 
i postdoctorals, estances en altres centres de recerca, 
possessió de més d'un títol  

Certificat expedient acadèmic complet ( inclosa nota mitjana), còpia de la titulació oficial.    
Doctorat:: Còpia títol doctor. Còpia de la caràtula, identificació de directors, índex i 
resum. En cas de Menció Europea certificat de la universitat 
Títols de postgrau: Certificat de l’expedient acadèmic i expedició del títol. 
Ajudes i beques: Còpia de la concessió per l’organisme . Document acreditatiu de la 
durada i centre receptor. 
Estades en centres espanyols i estrangers: còpia de la concessió de l’ajuda de l’entitat 
finançadora on indiqui destí i durada. Còpia de la carta del centre receptor, on consti 
estada, durada i activitat.  
Cursos i seminaris d’especialització: Certificat d’assistència i/o aprofitament, durada del 
curs (hores) i si s’escau, qualificació 

1.3.B Experiència professional 
Còpia del contracte de treball o document acreditatiu de la Seg. Social.                               
Informe de l'empresa (Opcional) 

1.4. ALTRES MÈRITS (màxim 2 punts sobre 100)  
Altres mèrits Acreditació de l'organisme públic o privat on s'hagi realitzat l'activitat  
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2. PROFESSOR AJUDANT DOCTOR  
 
 
 
Per a una avaluació positiva:  
 
-  mínim 55 punts de la suma de tots els apartats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                                                                            Guia de l’ANECA 

            

          
          

Última revisió del document: 29/05/2013 
23 de 32 

  

CRITERIS D’AVALUACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA INVESTIGADORA PER CAMPS  
 
A. HUMANITATS 

HUMANITATS Puntuacions orientatives 
màximes 

Nombre orientatiu 
de treballs  

Indicadors de 
qualitat  

Altres indicis de 
qualitat Consideracions 

2.1. EXPERIÈNCIA INVESTIGADORA (màxim 60 punts sobre 100)  

2.1.A. Publicacions científiques  26 
5  

(o menor si són de 
qualitat) 

FRANCIS 
IBSS 
AHCI / SSCI 
RLG 
Historical Abstracts 
International medieval 
Bibliography 
Index Islamicus 
Philosopher's Index 
Répertoire Bibliographique
IBZ 
BL 
LISA 
DICE 

De la revista: 
-Peer reviewed 
-Comitè científic internacional
- Autors no vinculats a la 
revista 
- Periodicitat 
- Antiguitat superior a tres 
anys 
- Contingut de recerca 
- Inclosa a repertoris i 
butlletins bibliogràfics 
especialitzats 
- Treballs en més d'una 
llengua 

En cas d'autoria col·lectiva 
acreditar el grau de 
participació 
 
Aquest apartat inclou els 
treballs publicats en actes 
de congressos 

2.1.B. Llibres i capítols de 
llibres  16 x 

Nombre de citacions 
Prestigi de l'editorial 
Editors 
Col·lecció 
Ressenyes en revistes 
científiques especialitzades
Extensió 
Traducció a altres llengües
Preferentment tinguin ISBN 

x 

Les revisions de textos per 
a la seva publicació i les 
traduccions d'obres 
contemporànies es 
valoraran a l'apartat 
ALTRES MÈRITS 
D'INVESTIGACIÓ  
Si van precedides 
d'estudis preliminars es 
cnsideren CAPÍTOLS DE 
LLIBRE 
A l'àmbit filològic també es 
consideren les edicions 
crítiques 
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HUMANITATS 
Puntuacions 
orientatives 

màximes 

Nombre 
orientatiu de 

treballs  
Indicadors de qualitat  Altres indicis de 

qualitat Consideracions 

2.1. EXPERIÈNCIA INVESTIGADORA (màxim 60 punts sobre 100)   

2.1.C. Projectes de recerca 
+ contractes de recerca  5 x 

Projectes d'investigació: Es valora el tipus 
de participació i grau de responsabilitat 
Contractes d'investigació: han de 
demostrar el seu caràcter d'investigació 
capaç de generar coneixement 

x x 

2.1.D. Congressos, 
conferències, seminaris  9 x 

Congressos i conferències que comptin 
amb procediments selectius d'admissió de 
ponències i treballs 
caràcter internacional o nacional 
Tipus de participació: ponència convidada, 
ponència, comunicacions orals o pòsters, 
participació en l'organització o  comitè 
científic 

x x 

2.1.E. Altres mèrits  4 x x x 
Es valora la participació en treballs 
que produeixin transferència 
tecnològica i contribueixin a la 
innovació del sector productiu 

 
 
 
 



 
                                                                                                                                                                                            Guia de l’ANECA 

            

          
          

Última revisió del document: 29/05/2013 
25 de 32 

  

 

B. CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES 

 

CIÈNCIES 
SOCIALS I 

JURÍDIQUES 

Puntuacions 
orientatives 

màximes 
Nombre orientatiu de 

treballs  
Indicadors de 

qualitat  Altres indicis de qualitat Consideracions 

2.1. EXPERIÈNCIA INVESTIGADORA (màxim 60 punts sobre 100)  

2.1.A. Publicacions 
científiques  30 

Per les àrees de Ciències 
econòmiques i empresarials, 
Ciències de l'Educació, 
Ciències de la Comunicació i 
Periodisme, Sociologia, 
Ciències polítiques i Ciències 
de l'Administració  
mínim 1 articles amb 
indicadors de qualitat i 2 en 
revistes no indexades 
 
Per les àrees de Ciències del 
comportament, o bé mínim 2 
articles a revistes recollides al 
SCI/SSCI o a Latindex; o bé 
menys si corresponen al 
Primer Terç del llistat per 
categories a SCI/SSCI 
 
Pel camp de les Ciències 
Jurídiques mínim 2 articles  o 
bé en revistes acreditades 

SCI / SSCI 
EconLit 
Latindex 
DICE 

Per les revistes no indexades es 
valora: 
 
- Qualitat informàtica 
- Qualitat del procés editorial 
- Qualitat científica 
- Qualitat de la difusió i visibilitat 
 
Pel camp de les Ciències 
Jurídiques es valoren:  
- treballs publicats en revistes de 
reconegut prestigi i àmplia difusió 
acadèmica i professional 
- ressenyes rebudes o publicades 
a les revistes científiques 
especialitzades 
- traduccions a altres llengües 
- el nombre d'autors ha de 
justificar-se 

Pel camp de les Ciències Jurídiques cal 
que aquestes: 
- desenvolupin noves perspectives de 
l'ordenament jurídic 
- suposin investigacions originals sobre 
l'evolució històrica, social o cultural de les 
normes 
- introdueixin propostes rellevants de 
perfeccionament de les normes en relació 
amb el sistema constitucional espanyol i 
europeu 
- aportin coneixements i instruments 
conceptuals i analítics per millorar 
l'eficàcia de les normes jurídiques i el 
compliment dels objectius que es 
persegueixen amb elles 
- ofereixin solucions a problemes 
d'interpretació, llacunes i contradiccions 
de l'ordenament jurídic espanyol, europeu 
i internacional 
- siguin obres de caràcter general però de 
referència dins la seva disciplina (1a 
edició) 

2.1.B. Llibres i capítols 
de llibres  12 x 

Nombre de citacions 
Prestigi de l'editorial 
Editors 
Col·lecció 
Ressenyes en revistes 
científiques especialitzades 
Extensió 
Traducció a altres llengües 
Preferentment tinguin ISBN 

x 

Les revisions de textos per a la seva 
publicació i les traduccions d'obres 
contemporànies es valoraran a l'apartat 
ALTRES MÈRITS D'INVESTIGACIÓ  
Si van precedides d'estudis preliminars es 
consideren CAPÍTOLS DE LLIBRE 
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CIÈNCIES 
SOCIALS I 

JURÍDIQUES 

Puntuacions 
orientatives 

màximes 

Nombre 
orientatiu de 

treballs  
Indicadors de 

qualitat  
Altres indicis 

de qualitat Consideracions 

2.1. EXPERIÈNCIA INVESTIGADORA (màxim 60 punts sobre 100)  

2.1.C. Projectes de recerca + 
contractes de recerca  5 x 

Projectes d'investigació: 
Es valora el tipus de 
participació i grau de 
responsabilitat 
Contractes d'investigació: 
han de demostrar el seu 
caràcter d'investigació 
capaç de generar 
coneixement 

x x 

2.1.D. Congressos, 
conferències, seminaris  9 x 

Congressos i 
conferències que comptin 
amb procediments 
selectius d'admissió de 
ponències i treballs 
Es valora el caràcter 
internacional o nacional 
Tipus de participació: 
ponència convidada, 
ponència, comunicacions 
orals o pòsters, 
participació en 
l'organització o  comitè 
científic 

x x 

2.1.E. Altres mèrits  4 x x x 
Es valora la participació en treballs 
que produeixin transferència 
tecnològica i contribueixin a la 
innovació del sector productiu 
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C. CIÈNCIES DE LA SALUT
 

CIÈNCIES DE LA 
SALUT 

Puntuacions 
orientatives 

màximes 
Nombre orientatiu de 

treballs  Indicadors de qualitat  Consideracions 

2.1. EXPERIÈNCIA INVESTIGADORA (màxim 60 punts sobre 100)  

2.1.A. Publicacions científiques  35 

Mínim 6 publicacions 
científiques recollides al SCI, 
o bé menor si les 
publicacions són d'elevada 
qualitat (publicades al 1 Terç 
per categories) 
 
En el cas de Diplomatures, 
mínim 2 publicacions 
situades en els dos primers 
terços de la seva especialitat 
al SCI 

Science Citation Index (SCI) 
En les disciplines clíniques no es consideren com 
a publicacions les descripcions de casos o 
revisions 

2.1.B. Llibres i capítols de llibres  7 x 

Nombre de citacions 
Prestigi de l'editorial 
Editors 
Col·lecció 
Ressenyes en revistes 
científiques especialitzades 
Extensió 
Traducció a altres llengües 
Preferentment tinguin ISBN 

Les revisions de textos per a la seva publicació i 
les traduccions d'obres contemporànies es 
valoraran a l'apartat ALTRES MÈRITS 
D'INVESTIGACIÓ  
Si van precedides d'estudis preliminars es 
consideren CAPÍTOLS DE LLIBRE 
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CIÈNCIES DE LA 
SALUT 

Puntuacions 
orientatives 

màximes 
Nombre orientatiu de 

treballs  Indicadors de qualitat  Consideracions 

2.1. EXPERIÈNCIA INVESTIGADORA (màxim 60 punts sobre 100)  

2.1.C. Projectes de recerca + 
contractes de recerca  5 x 

Projectes d'investigació: Es 
valora el tipus de participació i 
grau de responsabilitat 
Contractes d'investigació: han de 
demostrar el seu caràcter 
d'investigació capaç de generar 
coneixement 

x 

2.1.D. Congressos, conferències, 
seminaris  9 x 

Congressos i conferències que 
comptin amb procediments 
selectius d'admissió de 
ponències i treballs 
Es valora el caràcter internacional 
o nacional 
Tipus de participació: ponència 
convidada, ponència, 
comunicacions orals o pòsters, 
participació en l'organització o  
comitè científic 

x 

2.1.E. Altres mèrits  4 x x 
Es valora la participació en treballs que 
produeixin transferència tecnològica i 
contribueixin a la innovació del sector productiu 
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D. ENSENYAMENTS TÈCNICS 
 

ENSENYAMENTS 
TÈCNICS 

Puntuacions 
orientatives 

màximes 
Nombre orientatiu de 

treballs  Indicadors de qualitat Consideracions 

2.1. EXPERIÈNCIA INVESTIGADORA (màxim 60 punts sobre 100)   

2.1.A. Publicacions científiques  35 

Mínim de 4 publicacions 
científiques recollides al SCI, 
o bé menor si les 
publicacions són d'elevada 
qualitat (publicades al 1 Terç 
per categories) 

SCI  
TRIS Electronic Bibliography 
Data 
International Development 
Abstracts 
International Civil Engineering 
Abstracts 
Environmental Abstracts 
Applied Mechanical Reviews 
Applied Science and 
Technology Index 

Es poden considerar les Actes de 
congressos internacionals de prestigi, 
quan aquests siguin vehicle de difusió 
comparable a les revistes JCR de màxim 
prestigi 

2.1.B. Llibres i capítols de llibres  3 x 

Nombre de citacions 
Prestigi de l'editorial 
Editors 
Col·lecció 
Ressenyes en revistes 
científiques especialitzades 
Extensió 
Traducció a altres llengües 
Preferentment tinguin ISBN 

Les revisions de textos per a la seva 
publicació i les traduccions d'obres 
contemporànies es valoraran a l'apartat 
ALTRES MÈRITS D'INVESTIGACIÓ  
Si van precedides d'estudis preliminars 
es consideren CAPÍTOLS DE LLIBRE 
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ENSENYAMENTS 
TÈCNICS 

Puntuacions 
orientatives 

màximes 
Nombre orientatiu de 

treballs  Indicadors de qualitat Consideracions 

2.1. EXPERIÈNCIA INVESTIGADORA (màxim 60 punts sobre 100)   

2.1.C. Projectes de recerca + 
contractes de recerca  9 x 

Projectes d'investigació: Es 
valora el tipus de participació i 
grau de responsabilitat 
Contractes d'investigació: han 
de demostrar el seu caràcter 
d'investigació capaç de generar 
coneixement 

x 

2.1.D. Congressos, conferències, 
seminaris  9 x 

Congressos i conferències que 
comptin amb procediments 
selectius d'admissió de 
ponències i treballs 
Es valora el caràcter 
internacional o nacional 
Tipus de participació: ponència 
convidada, ponència, 
comunicacions orals o pòsters, 
participació en l'organització o  
comitè científic 

x 

2.1.E. Altres mèrits  4 x x 
Es valora la participació en treballs que 
produeixin transferència tecnològica i 
contribueixin a la innovació del sector 
productiu 
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DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS MÈRITS QUE COMPOSEN L’HISTORIAL ACADÈMIC 
 
 

1. EXPERIÈNCIA INVESTIGADORA  
 
 
 

Documentació Observacions 
2.1. EXPERIÈNCIA INVESTIGADORA (màxim 60 punts sobre 100)  

2.1.A. Publicacions científiques  
Còpia de la primera i última página de l'article; Còpia pàgina(s) de l'índex 
del número o volum de la revista. En el cas d'articles en revistes no 
indexades, acreditació dels "altres indicis de qualitat" 

En caso d'estar acceptada però pendent de 
publicació, presentar la carta d'acceptació de 
l'Editorial o del Comitè responsable (correu 
electrònic no vàlid) 

2.1.B. Llibres i capítols de llibres  
Còpia de la portada i títol, autors (o editors), crèdits del llibre 
(editorial,ISBN…), índex, any publicació. En el cas de capítol de llibre, 
incloure primera i última pàgina del capítol, índex de capítol on figuri la 
contribució del sol·licitant 

En caso d'estar acceptat però pendent de 
publicació, presentar la carta d'acceptació de 
l'Editorial o del Comitè responsable (correu 
electrònic no vàlid) 

2.1.C. Projectes de recerca + 
contractes de recerca  

Còpia del document oficial de concessió. Còpia signada per la universitat o 
responsable del projecte    

2.1.D. Congressos, conferències, 
seminaris  

Còpia del resum presentat. Còpia que acrediti el tipus de participació. En 
cas de publicació: còpia de la caràtula, índex, crèdits de l'editorial, primera i 
última pàgina de la contribució 

  

2.1.E. Altres mèrits  Acreditació amb els pertinents documents   
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2. EXPERIÈNCIA DOCENT I FORMACIÓ ACADÈMICA I EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL 
 

Documentació 
2.2. EXPERIÈNCIA DOCENT (màxim 30 punts sobre 100)  
2.2.. FORMACIÓ ACADÈMICA I EXPERIÈNCIA DOCENT I  PROFESSIONAL (màx 35 punts sobre 100)   

2.2.A. Formació acadèmica  

Doctorat:: Còpia títol doctor. Còpia de la caràtula, identificació de directors, índex i 
resum. En cas de Menció Europea certificat de la universitat 
Títols de postgrau: Certificat de l’expedient acadèmic i expedició del títol. 
Ajudes i beques: Còpia de la concessió per l’organisme . Document acreditatiu de la 
durada i centre receptor. 
 
Cursos i seminaris d’especialització: Certificat d’assistència i/o aprofitament, durada 
del curs (hores) i si s’escau, qualificació 

2.2.B. Estada de recerca/formativa en altres centres 
Estades en centres espanyols i estrangers: còpia de la concessió de l’ajuda de l’entitat 
finançadora on indiqui destí i durada. Còpia de la carta del centre receptor, on consti 
estada, durada i activitat.  

2.2.C. Experència docent 
Certificat de la universitat on consti els llocs docents ocupats i la docència impartida. 
Per cada curs/seminari, presentar certificat de l'organisme. En cas de publicació: 
crèdits (editorial, ISSN, ISBN), caràtula, índex i pàgina inici i fi de la contribució 

2.2.D. Experiència professional Còpia del contracte de treball o document acreditatiu de la Seg. Social.                           
Informe de l'empresa (Opcional) 

2.3.. ALTRES MÈRITS (màxim 5 punts sobre 100)  

Altres mèrits 
Certificat expedient acadèmic complet ( inclosa nota mitjana), còpia de la titulació 
oficial.    Ajudes i beques: Còpia de la concessió per l’organisme . Document 
acreditatiu de la durada i centre receptor.   

 
 

 
 


