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CRITERIS PER AVALUAR LA RECERCA DELS INVESTIGADORS ADSCRITS A L’INSTITUT DE 

RECERCA DE L’HOSPITAL DE LA SANTA CREU i SANT PAU (IR-Sant Pau) 

(ES CONSIDERA AVALUABLE UN PERIODE DE 5 ANYS) 

 

 

Consideracions prèvies: 

 

• Els presents criteris s’han fet per avaluar períodes  de 5 anys d’activitat 

científica. Per avaluacions fetes l’any 2015, es consideraran avaluables els anys 

2014, 2013, 2012, 2011 i 2010. 

 

• Els percentatges de ponderació de cada un dels punts són orientatius i, poden 

ser modificables en funció de l’objectiu de l’avaluació i de la convocatòria. 

 

• En cas de baixa justificada o malaltia per períodes superiors a 6 mesos, dins del 

període d’avaluació s’ampliarà el període avaluable a l’any 2009. 

 

• Qualsevol informació addicional no inclosa en aquests criteris podrà ser 

avaluada per la comissió d’avaluació a petició de l’investigador avaluat. 

 

 

A.- Producció científica 40% 

Valoració de les publicacions tenint en compte l’àmbit de llur recerca i l’avenç en el 

coneixement que han suposat. 

 

B.- Captació de recursos externs 30% 

Valoració del lideratge o participació en projectes de recerca competitius 

internacionals i nacionals. 

Valoració del lideratge o participació en xarxes de recerca internacionals  i nacionals.  

 

C.- Transferència de coneixement 10% 

Valoració de les patents registrades o en explotació de convenis amb empreses. 

Producció de guies o recomanacions d’abast internacional o nacional. 

 

D.- Activitats de visibilitat de la recerca i divulgació científica 5% 

Valoració de l’organització en activitats científiques o acadèmiques internacionals i 

nacionals. 

Valoració d’altres activitats de divulgació científica. 
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E.- Captació i formació de personal investigador 10% 

Direcció de tesis i treballs de recerca dins de programes acadèmics. 

Obtenció de contractes de recerca personals o com a investigador principal. 

 

F.- Proposta d’activitats; projecte de futur 5 % 

Activitats científiques previstes pels propers anys; avaluació de la recerca futura en el 

marc de les línies de recerca prioritàries de l’IR-IIB. 

 

 

 

A.- Producció científica. Fins a un màxim de 40 punts 

 

Com autor principal (1
er

 autor i últim o autor de correspondència) 

0,5 punts per cada publicació de 4º quartil *  

1,0 punts per cada publicació de 3º quartil * 

2,0 punts per cada publicació de 2º quartil 

3,0 punts per cada publicació de 1º quartil 

6,0 punts per cada publicació de 1º decil 

 

*La suma de punts d’aquests ítems pot arribar fins a un màxim de 5 punts. 

 

Com autor no principal  

La suma de punts pot arribar fins a un màxim 25 punts 

0,2 punts per cada publicació de 4º quartil * 

0,3 punts per cada publicació de 3º quartil * 

0,6 punts per cada publicació de 2º quartil  

1,0 punts per cada publicació de 1º quartil 

2,0 punts per cada publicació de 1º decil 

 

Notes:   

1. Es considerarà com quartil aquell indexat a JCR-ISI en l’any de cada 

publicació o en cas de no indexació, l’últim disponible. 

2. El segon nom de la llista d’autors serà considerat com autor si així queda 

especificat en la publicació. 

3. S’acceptaran com publicacions aquelles acceptades o en premsa, però 

no les sotmeses. 

4. Quan l’autor signi com membre d’un grup o consorci únicament es 

puntuarà si apareix el nom de l’autor a PubMed o font similar. 

5. Les cartes, comunicacions o pòsters no seran avaluades. 

6. La suma de punts identificats amb un asterisc (*) pot arribar a un màxim 

de 5 punts. 

 

Afegir, com a un criteri no puntuable, però avaluable: l’índex “h”. 
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B.- Captació de recursos externs per la recerca. Fins a un màxim de 30 

punts 

 

Com a  investigador principal de: 

 

Projectes 

20 punts.  Projectes competitius internacionals. 

10 punts.  Projectes competitius nacionals. 

2 punts. Projectes finançats per fundacions o societats científiques 

(<25.000 €). 

Xarxes 

15 punts.  Participació en xarxes internacionals amb finançament. 

8 punts.  Participació en xarxes nacionals amb finançament. 

6 punts.  Pertinència a SGR. 

 

Contractes 

4 punts.  Contracte Ramon y Cajal, Miguel Servet, Marie Curie. 

3 punts.  Contracte Sara Borrell, Juan de la Cierva, Río Hortega, 

Torres Quevedo. 

2 punts.  Contracte predoctoral PFIS, FPI, FPU, AGAUR. 

 

Contractes amb industria, organismes públics i altres 

8 punts.  >100.000 € 

4 punts.  25.000-100.000 € 

2 punts.  <25.000 € 

 

 

Com a  investigador col·laborador 

Projectes 

10 punts.  Projectes competitius internacionals. 

5 punts.  Projectes competitius nacionals. 

1 punt.  Projectes finançats per fundacions o societats científiques 

(<25.000 €). 

Xarxes 

7 punts. Participació en xarxes internacionals amb finançament. 

4 punts.  Participació en xarxes nacionals (CIBER, RETICS, ...). 

3 punts.  Pertinència a SGR. 

 

Contractes amb industria, organismes públics i altres 

4 punts.  >100.000 € 

2 punts.  25.000-100.000 € 

1 punts.  <25.000 € 
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Assaigs Clínics 

Com a investigador principal, proponent o participant d’assaigs clínics independents 

(fase I, II o III, aquests últims si són a iniciativa de l’investigador). 

1 punt.  Investigador principal o proponent 

0,5 punts.  Investigador participant o col·laborador 

 

 

C.- Accions de transferència de coneixement. Fins a un màxim de 10 punts 

 

Patents 

5 punts.  Patents en explotació 

3 punts.  Patents transferides 

1 punt.  Patents encara no en explotació 

 

 

Guies clíniques, recomanacions clíniques 

3 punts.  Redacció de documents d’abast internacional. Membre del grup 

de redacció. 

3 punts.  Redacció de documents d’abast internacional. Membre del 

comitè. 

1 punt.  Redacció de documents d’abast nacional. Membre del grup de 

redacció. 

1 punt.  Redacció de documents d’abast nacional. Membre del comitè. 

 

 

D.- Activitats de visibilitat de la recerca i divulgació científica. Fins a un màxim de 5 

punts 

 

3 punts.  Organització de congressos, reunions, simposis o d’altres d’abast 

internacional. 

3 punts. Conferències internacionals per invitació en activitats  

 científiques o acadèmiques . 

1 punts.  Organització de congressos, reunions, simposis o d’altres d’abast 

nacional. 

1 punts.  Conferències nacionals per invitació en activitats científiques o 

acadèmiques. 

1 punt.  Capítols de llibre internacionals. 

0,5 punts.  Capítols de llibre nacionals. 
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E.- Captació i formació de personal investigador. Fins a un màxim de 10 punts 

 

2 punts. Contracte Ramon y Cajal, Miguel Servet, Marie Curie per 

l’investigador principal. 

1,5 punts.  Contracte Sara Borrell, Juan de la Cierva, Río Hortega per 

l’investigador principal. 

1 punts.  Contracte predoctoral PFIS, FPI, FPU, AGAUR per l’investigador 

principal. 

3 punts.  Direcció tesi. 

1 punt.  Direcció treballs de màster. 

 

 

F.- Proposta d’activitats; projecte de futur. Fins a un màxim de 5 punts 

 

S’hauria d’incloure però com “no avaluable” excepte per priorització de línies 

de recerca per par de l’IR-IIB. 
  


