
                                                                                             
                                                                                             

               
 

SISTEMA I CRITERIS DE PRIORITZACIÓ DE LES SOL·LICITUDS DELS AJUTS PER A LA CONTRACTACIÓ 
DE PERSONAL INVESTIGADOR PREDOCTORAL EN FORMACIÓ (FI) PER A L’ANY 2022  

Les entitats han de trametre a l’AGAUR, a través de l’EACAT o de qualsevol altre registre electrònic oficial 
vàlid, aquest document normalitzat amb el sistema i els criteris de priorització que es preveu aplicar perquè 
l’AGAUR pugui validar que s’adapten als requisits de les corresponents bases reguladores.  

És responsabilitat de l’entitat d’adscripció fer públics els criteris propis de priorització abans de la finalització 
del termini de presentació de sol·licituds i conservar les evidències d’aquesta publicació. 

ENTITAT :  

NOTA DE L’EXPEDIENT ACADÈMIC DE LA PERSONA INVESTIGADORA CANDIDATA (4 PUNTS) 
(Únicament cal emplenar aquest apartat en el cas d’emprar algun sistema d’homologació o 
ponderació de les notes de Grau i/o Màster)  



                                                                                             
                                                                                             

               
 

La qualificació E d’aquest apartat, serà com a màxim de 4 punts. Es calcularà com   
E=[(E1 x 0,8) + (E2 x 0,2)]·(4/10) 
 
E1 correspon a la nota mitjana corregida dels estudis de grau/llicenciatura/enginyeria/ 
diplomatura, i s’obtindrà tal com s’indica a l’apartat 1.1.  
E2 correspon a la nota mitjana dels estudis de màster, i s’obtindrà tal com s’indica a 
l’apartat 1.2. 
 
Cas particular: Si s’accedeix al doctorat sense necessitat de cursar estudis de màster, o 
encara no es disposa de la mitjana de l’expedient de màster en el moment de presentar la 
sol·licitud, només es tindrà en compte la nota mitjana corregida (E1) de l’expedient de 
grau/llicenciatura/enginyeria/diplomatura per al càlcul de E, de manera que: E=E1 
 
1.1. Mitjana corregida dels estudis de grau/llicenciatura/enginyeria/diplomatura (E1) 
 
1.1.a.  Aquest valor E1 es calcularà segons els criteris següents: 
 
Pels sol·licitants de centres de l’estat espanyol.  
 
- En el cas que l’expedient acadèmic utilitzi l’escala 0 a 10  es calcularà la nota mitjana de 
l’expedient acadèmic, F,  com el resultat de la suma dels crèdits obtinguts per l’alumne 
multiplicats cada un d’ells pel valor de les qualificacions que correspongui i dividida pel 
nombre de crèdits totals obtinguts per l’alumne tal com indica l’apartat 3 de l’article 5 de 
Reial Decret 1125/2003, de 5 de setembre. 
 
- En el cas que l’expedient acadèmic utilitzi l’escala 0 a 4  es calcularà la nota mitjana de 
l’expedient acadèmic, F, tal com indica l’apartat 3.1 de l’annex de la resolució 
ECO/1794/2015 de 28 de juliol que conté les bases reguladores d’aquesta convocatòria 
d’ajuts. 
 
Per a les assignatures de pla vell (on l’expedient no fa referència a les hores setmanals) cal 
considerar les anuals de 9 crèdits, les anomenades quadrimestrals o semestrals de 4,5 
crèdits i les trimestrals de 3 crèdits.  
 
En el cas d’estudis cursats a l’estranger 
 
En aquest cas la nota de l’expedient acadèmic ha d’estar calculada segons el procediment 
aprovat a la Resolució de 20 de juny de 2016, de la Direcció General de Política Universitària 
publicada en la pàgina web: www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-
mecd/catalogo/general/educacion/203615.html 

http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/203615.html
http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/203615.html


                                                                                             
                                                                                             

               
 

És responsabilitat de la persona sol·licitant calcular l’esmentada nota d’acord amb els 
criteris establerts en l’esmentat procediment. Les notes aportades pel sol·licitant han de 
correspondre fefaentment a les dades reflectides a la certificació acadèmica oficial del 
sol·licitant.   En cas de que es detectin inexactituds entre les notes aportades i les de la 
certificació acadèmica, la persona sol·licitant quedarà exclosa de la convocatòria.  
 
1.1.b. La nota mitjana A s’obtindrà multiplicant la nota de l’expedient acadèmic F per [1-
0,05 (N-L)], on N són els anys que ha necessitat el sol·licitant per obtenir la corresponent 
titulació i L els anys mínims que el corresponent pla d’estudis preveu per obtenir la mateixa 
titulació. En cap cas, A podrà tenir un valor superior a F. 
 
1.1.c. La nota mitjana A, calculada segons 1.1.b, es corregirà en funció de la mitjana dels 
estudis corresponents (grau, llicenciatura, enginyeria, diplomatura) M, per tal d’obtenir la 
nota mitjana corregida E1 . La fórmula a aplicar per calcular la E1  és la següent: 
 
a) Pels sol·licitants que tinguin A ≥ M, on M és la mitjana dels estudis corresponents, la 
fórmula serà una interpolació que assigna 6,5 a l’expedient que té de mitjana la mitjana 
de la titulació i 10 a l’expedient amb 10 de mitjana. És a dir: 

 
E1= (65- 10M + 3,5A) / (10 - M) 

b) Per sol·licitants que tinguin A < M, la fórmula serà una interpolació que assigna 6,5 a 
l’expedient que té de mitjana la mitjana de la titulació (M) i 5 a l’expedient amb 6,5 de 
mitjana. És a dir: 
 
                    E1 = (42,25 - 5M - 1,5A) / (6,5 - M) 
 
Per tal de calcular la mitjana dels estudis corresponents, M, s’utilitzaran, preferentment, 
les mitjanes oficials de la universitat d’origen.  
 
Quan no sigui possible obtenir aquesta dada s’utilitzarà la mitjana de la mateixa titulació a 
la UdL. Per a titulacions no existents a la UdL s’utilitzarà la mitjana de les mitjanes 
disponibles per a la titulació en altres universitats públiques catalanes.  
 
En altres casos serà la Comissió de Recerca qui decidirà.  
 
1.2. Mitjana dels estudis de màster (E2). 
 
E2 és la nota de l'expedient acadèmic dels estudis de màster. Es calcularà com s'indica a 
l'apartat 1.1.a. 



                                                                                             
                                                                                             

               
 

 
En el cas de que l’escala de puntuació no sigui entre 0-10 s’aplicaran les transformacions 
corresponents. Si els estudis de màster s'han cursat a l'estranger la persona candidata a 
l'ajut ha de realitzar el càlcul de la nota mitjana de Màster segons el procediment aprovat 
a la Resolució de 20 de juny de 2016, de la Direcció General de Política Universitària 
publicada en la pàgina web: www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-
mecd/catalogo/general/educacion/203615.html.  El document haurà de ser diferenciat 
del d'estudis de grau/llicenciatura/enginyeria/diplomatura. Si es detecten inexactituds 
entre les notes aportades i les de la certificació acadèmica la sol·licitud quedarà exclosa de 
la convocatòria. 

 

 

 

AVALUACIÓ DEL GRUP DE RECERCA ON S’INTEGRA EL SOL·LICITANT DE L’AJUT (3 PUNTS) 

Valoració del grup de recerca (D) 
 
El valor d’aquest apartat D, serà com a màxim de 3 punts i s’obtindrà per la suma 
aritmètica del conjunt de puntuacions obtingudes en els següents apartats a partir de 
la informació del/de la Director/a que consti al GREC en la data de tancament de 
presentació de sol·licituds de la convocatòria. No s'admetran actualitzacions ni addicions 
posteriors. En el cas que no es puguin actualitzar les dades del GREC en la data 
de tancament de presentació de sol·licituds, els directors hauran d'entregar la 
documentació acreditativa dels mèrits que vulguin presentar i que no constin al GREC 
juntament amb la sol·licitud de l'interessat. 
 
Apartats i valoracions: 
-  0,30 punts si la persona directora de la Tesi de la UdL ha aconseguit el darrer possible 
sexenni de recerca, o ha estat seleccionat o renovat dins dels darrers 6 anys en els 
programes “Ramón y Cajal”, ICREA sènior o “Beatriz Galindo” sènior. 

 
- Fins a 0,60 punts si consta que el director o directora ha dirigit o co-dirigit (identificat 
com a director principal als efectes d’aquestes convocatòries) dues o més tesis 
doctorals en els últims 6 anys, o 0,30 punts si en consta una. En el cas que s’hagin 
dirigit i llegit tesis fora de la UdL, el director haurà de presentar els documents 
acreditatius oficials on consti la data d’inscripció i la data de lectura de la tesi. En tots 
els casos es comptabilitzaran les tesis que no hagin trigat més de 5 anys des de la 
inscripció de la tesi i la data de lectura. 

http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/203615.html
http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/203615.html


                                                                                             
                                                                                             

               
 

 
-  0,50 punts si el director o la directora de la tesi en els darrers 10 anys és o ha 
estat l'IP d’un projecte dels considerats grans projectes europeus de recerca1 per la 
Direcció General de Recerca més, 0,30 per altres projectes de recerca internacionals 
competitius més,  0,25 punts si és l'IP d'un projecte de recerca finançat pel Plan 
Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación i més, fins a un màxim de 
0,15 punts per tots els altres projectes de recerca competitius. La puntuació màxima total 
de l’apartat serà de 0,9 punts. 

 
- Fins un màxim de 1,5 punts a partir de les publicacions del director en els darrers sis 
anys (2015, 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020) d’acord amb el següent barem: 

 
a) 0,30 punts per cada article que la persona directora hagi publicat en els darrers sis 

anys (2015, 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020), dins de revistes indexades al primer 
quartil de la categoria científica corresponent del ISI, o classificades com a tipus A a 
l’índex Carhus. En el cas que a la publicació hi constin 6 autors o menys se li 
assignaran al director el 100% dels punts, en el cas de 7 o més autors el 70%.  
 

b) 0,15 punts per cada article que la persona directora de tesi hagi publicat en els 
darrers sis anys (2015, 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020), dins de revistes indexades al 
segon quartil.  

 
c)  0,30 punts per cada llibre ó 0,10 per cada capítol de recerca que el director hagi 

publicat en editorials de tipus A en el darrers sis anys (2015, 2016, 2017, 2018, 2019 
i 2020). Solament es tindran en compte el llibres o capítols on la persona 
directora apareix com a autor/a i no comptabilitzarà si apareix com a editor/a. 
S’aplicarà la mateixa norma de ponderació de punts segons el nombre d’autors 
del capítol de llibre o llibre que en el cas anterior dels articles. 
 

d) 0,30 punts per cada comunicació original que el director hagi publicat en els darrers 
sis anys (2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020) a congressos classificats a GII-GRIN-
SCIE com Classe 1. En funció del nombre d’autors, s’aplicarà la mateixa norma de 
ponderació de punts que en el cas dels articles. 

                                                           

1 Tenen consideració de grans projectes els següents: Projectes del 7è Programa Marc, H2020, 
CIBER, CONSOLIDER, CENIT, de l’European Space Agency, de l’European Medicines Agency, de 
l’ERC, ESF, CERN, NSF, RETICS, NIH. No tenen consideració de grans projectes els europeus 
concedits per direccions generals diferents de la DG Recerca, llevat que la finalitat última sigui 
clarament la recerca, els que tenen com a finalitat la mobilitat i la promoció dels investigadors (Marie 
S. Curie, Sòcrates, Leonardo, Life, ..) i els orientats a la creació i millora d’infraestructures 
científiques, a la cooperació territorial (INTERREG), la formació (e-Learning) i similars. 



                                                                                             
                                                                                             

               
 

 

POLÍTICA CIENTÍFICA DE L’ENTITAT (3 PUNTS) 

El valor màxim d’aquest apartat G serà de 3 punts que es dividiran entre:  
 
- SOL·LICITANT DE L’AJUT: si la nota mitjana de l’expedient acadèmic corregit (nota E1 de 

l’apartat 1.1) és superior o igual a 7,5 se sumarà la puntuació resultant d’aplicar la fórmula 
següent, amb un màxim d’1 punts: 
 
• 7,5 ≤ E1 < 8 ; 0,5 punts 
• 8 ≤ E1 < 9 ; 0,75 punts 
• E1 ≥ 9 ; 1 punts 

 
- PROJECTES PRIORITZATS: S’atorgaran 2 punts als/a les directors/es que siguin IPs de 

Projectes finançats pel programa “Proyectos I+D+i” del Plan Estatal de Investigación 
Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020, en les modalitats de “Generación de 
Conocimiento” o “Retos Investigación”, o projectes del  “Fondo de Investigación en 
Salud” (FIS). Només es concediran els 2 punts a aquells projectes finançats que van 
demanar i justificar la necessitat d’un investigador en formació en el moment de la 
sol·licitud del projecte.  
 
Aquests projectes han de tenir un termini d’execució de 3 anys de duració com a mínim, 
estar vigents en el moment de presentar la sol·licitud i que a la data de publicació 
d’aquesta convocatòria, el projecte estigui dins el primer any d’execució. 
 

 

 

 

Signatura: 

 

 

 

Nom: Olga Martín Belloso 
Càrrec: Vicerectora de Recerca i Transferència 
              Universitat de Lleida 

Validació de l’AGAUR: 

 

 

 

Victòria Miquel i Marí 
Directora àrea de Recerca, Innovació i 
Avaluació 
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