
BASES PER A LA PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA 
D'INVESTIGACIÓ DE L'ANY 2014 

 

De conformitat amb l’article 23 dels Estatuts de la Universitat de València, el departaments, 
instituts i ERIs han d’elaborar i aprovar la Memòria Anual de les activitats investigadores 
realitzades. Per a l’elaboració de la memòria corresponent a les activitats investigadores 
realitzades durant l’any 2014, se seguirà el procediment següent: 

1) El Personal Investigador de la Universitat de València haurà de consignar les activitats 
d’investigació realitzades durant l’any 2014, a través de l’aplicació informàtica CURRICUL@ de la 
Plataforma GREC, disponible en l’adreça electrònica: http://webgrec.uv.es/MENUS_UV/. De la 
informació inclosa en els curricula individuals dels investigadors/es, s’extraurà la producció 
científica i s’elaborarà la memòria de cada departament, institut i ERI. Els investigadors del CSIC 
dels centres mixtos poden consignar la seua activitat investigadora, però aquesta no es tindrà en 
compte a efectes de distribució del FIU. El procés d’introducció de dades s’haurà de realitzar abans 
del 14 de juny de 2015. 

2) Als efectes de l’elaboració de la Memòria d’Investigació, es considerarà “Personal Investigador 
de la Universitat de València” al personal adscrit a la UV següent: 

-personal funcionari dels cossos docents universitaris 

-personal docent i investigador contractat següent: ajudants, ajudants doctors, contractats 
doctors, associats a temps complet i emèrits 

-personal investigador contractat dins del marc de convocatòries públiques per a la 
incorporació de doctors. 

-personal investigador contractat per la Fundació General de la Universitat de València dins 
del marc del Programa Especial d’Estabilització d’Investigadors Reincorporats. 

-personal beneficiari de convocatòries publiques de formació de personal investigador (que 
computarà en el nombre de PDI com a personal a temps parcial). 

-personal investigador doctor contractat a temps complet amb càrrec a projectes, contractes 
i convenis d’investigació, sempre que la durada del seu contracte siga igual o superior a 12 
mesos. 

-el professorat associat contractat a temps parcial podrà participar en la memòria sempre 
que ho sol·licite per escrit abans del dia 5 de juny de 2015, tinga una valoració mínima de 
2 punts en la memòria que s’avalúa i la seua vinculació contractual amb la UV durant l’any 
2014  siga, al menys, de 9 mesos, o bé, haja estat vinculat com PDI a la UV els anys 2012 i 
2013. 

-el professorat honorari vigent l’any 2014, sempre que ho sol·licite per escrit abans del 5 de 
juny de 2015.  

3) Les dades es guarden automàticament en el currículum de l’investigador/a simplement 
seleccionant “Guardar” en el menú d’eixida de l’aplicació. Perquè siguen enviades a la base de 
dades central i el Servei d’Investigació puga traure el llistat de tot el departament o institut, cal 
actualitzar les dades de manera periòdica seleccionant “Desconnecta i tramet les actualitzacions 
del teu CV a la base de dades institucional” en el menú d’eixida de l’aplicació (recordeu 
que si actualitzeu no podreu entrar dades fins que rebeu el missatge de GREC indicant que 
l’actualització està realitzada). Preceptivament, s’haurà de demanar l’actualització de les dades 
quan s’hagen introduït totes les corresponents a 2014 d’un PDI. 
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4) És important que tots els investigadors i investigadores incloguen la seua memòria 
d’investigació completa. En el cas de treballs en què ha participat més d’un investigador o 
investigadora, s’ha d’introduir la referència una única vegada, enviar a actualitzar el CV i, una 
vegada obtingut el codi identificatiu, utilitzar-lo per afegir el registre al CV de la resta de coautors. 
El codi permet incorporar automàticament el registre a la resta d’investigadors co-signants 
mitjançant la utilitat “vincular ítem ja existent a la base de dades”. Aquest sistema, a més de 
simplificar la introducció de dades, evita duplicacions.  

Si es vol comprovar si un registre està ja introduït i se’n desconeix el codi, es pot utilitzar la utilitat 
de cerca (signe d’interrogació que apareix junt al quadre “afegir amb codi”), el qual mitjançant un 
cercador textual permet obtenir els codis dels outputs que ja es troben enregistrats a GREC 
(publicacions en revistes, en llibres, patents i models d'utilitat, i participacions a congressos), i que 
contenen les paraules del títol, autor, revista, congrés, etc., que s’haja introduït en el cercador. 
Cal que tots els autors d’un treball l’incloguen i ho facen  amb el mateix codi. 

5) La Memòria dels departaments es podrà elaborar per unitats o per seccions 
departamentals sempre que així s’haja sol·licitat per escrit al Vicerectorat d’Investigació. Caldrà 
presentar la sol·licitud de modificació, si escau, abans del dia 5 de juny de 2015. En cas que NO 
es presente l’esmentada sol·licitud, es mantindran les unitats que figuraven en la memòria 2013. 

6) El Servei d’Investigació enviarà als departaments/instituts/ERIs un llistat del personal 
participant en la Memòria d’Investigació 2014, perquè es comuniquen al mateix servei les 
incidències i/o omissions que es pogueren detectar, abans del 5 de juny de 2015. 

7) Entre els dies 29 de juny a 5 de juliol de 2015, tot el personal investigador participant 
podrà consultar la MEMÒRIA D’INVESTIGACIÓ PROVISIONAL, mitjançant l’adreça WEB 
https://webges.uv.es/uvAvalGrec/, així com el personal administratiu autoritzat pel seu director/a, 
mitjançant, aquestos darrers, la contrasenya comunicada en convocatòries anteriors, per detectar 
i corregir errades, omissions i duplicitats. En aquesta memòria també apareixeran les 
activitats d’investigació realitzades l’any 2013 que no es valoraren per la Comissió 
d’Investigació en la Memòria d’Investigació 2013. 

8)  A partir del dia 20 de juliol de 2015, els departaments/instituts/ERIs hauran d’imprimir la 
MEMÒRIA D’INVESTIGACIÓ DEFINITIVA  en la mateixa adreça WEB.  

9) Abans del dia 27 de juliol de 2015, els departaments/instituts/ERIs hauran de dipositar al 
deganat del seu Centre (o, en el cas d’Instituts i ERIs, al deganat del centre d’adscripció 
corresponent) la documentació justificativa dels mèrits adduïts. La documentació justificativa 
haurà d’estar ordenada segons l’esmentat llistat. Els Departaments de Fisioteràpia i Infermeria 
hauran de dipositar tota la documentació en el Deganat de Medicina. 

10)  Les Memòries d’Investigació es valoraran per la Comissió d’Investigació de conformitat 
amb el Barem per a la Distribució de l’Ajuda a la Investigació. Els índex de revistes que s’utilitzarà 
per a la valoració de les publicacions científiques de l’any 2014 seran les que figuren a l’annex I. 

10) Una vegada finalitzada la valoració de les Memòries, es comunicarà als directors dels 
departaments/instituts/ERIs, vía correu electrònic, l’inici d’un termini de 10 dies hàbils perquè els 
investigadors puguen revisar la MEMÒRIA AVALUADA PROVISIONAL i presenten, via correu 
electrònic, si escau, les reclamacions i al·legacions que estimen oportú, degudament 
documentades, al representant del seu departament/institut/ERI o la persona en qui delegue. 

11) Els departaments/instituts/ERIs hauran d’enviar, via correu electrònic, en el termini de 2 dies 
des de la data de finalització del període d’al·legacions, totes les reclamacions rebudes al seu 
representat de la Comissió d’Investigació.  
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12) La Comissió d’Investigació estudiarà les reclamacions presentades que es valoraran, si escau, 
de conformitat amb el Barem per a la Distribució de l’Ajuda a la Investigació. 

13) Finalitzat el procés de valoració, la Comissió d’Investigació aprovarà, si escau, la MEMÒRIA 
AVALUADA DEFINITIVA i la distribució de l’Ajuda a la Investigació. El Vicerectorat d’Investigació i 
Política Científica, a proposta de la Comissió d’Investigació, resoldrà la Convocatòria i comunicarà 
la distribució de l’Ajuda a la Investigació als directors/es dels departaments, instituts i ERIs. 

  València, a  19 de maig de 2015 

  LA VICERECTORA  D’INVESTIGACIÓ I POLÍTICA CIENTÍFICA 

   

       

  Signat: Pilar Campins Falcó 

 

 

NOTES: 

1- La puntuació per projectes d’investigació i contractes/convenis d’investigació, i per patents t es calcularà 

segons la informació que es troba a les bases de dades del Servei d’Investigació. 

2- La Investigació Artística es valorarà de manera global per a cada departament/institut que acredite 

aquesta activitat, mitjançant un escrit explicatiu i la documentació justificativa corresponent. 

 

 
Cronologia del procés de presentació  

de la memòria d’investigació de l’any 2014 

 

Inclusió de les dades (“guardar” en el menú 

d’eixida de l’aplicació) 

Fins al 14 de juny de 2015 

Actualització de la base de dades de GREC 

(“actualitzar” en el menú d’eixida de l’aplicació) 

Fins al 14 de juny de 2015 

Consulta “on-line” de la memòria provisional. 

Correcció d’errades. 

29 de juny a 5 de juliol de 2015 

Consulta i impressió de la memòria definitiva  Des del 20 de juliol de 2015 

Remissió de la documentació als deganats Fins al dia 27 de juliol de 2015 

Avaluació de la memòria d’investigació Per determinar 

Termini d’al·legacions a la Memòria Avaluada 

Provisional 
Per determinar 

Memòria Avaluada Definitiva Per determinar 

     



 

 

 

ANNEX 1 
Index que s’utilitzarà per a la valoració de les  

publicacions científiques de l’any 2014 
 

ISI-JCR  Aplicació GREC (dades 2013) 

SCOPUS http://www.scimagojr.com/    (dades 2013) 

ERIH http://www.esf.org/index.php?id=4813  (dades de 2011) 

FECYT  
http://evaluacionarce.fecyt.es/documentos/2014ListadoDefinitivo
SelloFECYTModificado_def.pdf    (dades 2013) 

INREC-J http://ec3.ugr.es/in-recj/  (dades 2010) 

LATINDEX 
http://dice.cindoc.csic.es/resultados.php?tit=&at=&ac=&criterios_lat
index=s&issn=&bbdd=&submit=+Buscar+  (dades 2010) 

EDITORIALS 
SCHOLARLY PUBLISHER INDICATORS   
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/rankings.html 
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