BASES PER A LA PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA
D'INVESTIGACIÓ DE L'ANY 2021 I DISTRIBUCIÓ DE
L’AJUDA A LA INVESTIGACIÓ 2022
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 2021 i la Distribució de l’Ajuda a la Investigació, de conformitat amb
l’acord de la Comissió d’Investigació de 8 de març de 2022, se seguirà el procediment següent:
1.-FASE D’ELABORACIÓ DE LA MEMÒRIA D’INVESTIGACIÓ
1.1.-El Personal Investigador de la Universitat de València haurà de consignar les activitats
d’investigació realitzades durant l’any 2021, a través de l’aplicació informàtica CURRICUL@ de la
Plataforma GREC, disponible en l’adreça electrònica: http:/www.uv.es/uvweb/serveiinvestigacio/ca/investigacio-uv/produccio-cientifica/introduccio-dades-grec-1285907192537.html
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. S’hauran de complimentar obligatòriament tots els camps
grafiats en roig.
1.2.-El procés d’introducció de dades s’haurà de realitzar fins al 17 de maig de 2022 a les
14:00h.
1.3.-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 en virtut del Programa Marc per a la contractació i
estabilització de personal investigador doctor de la Universitat de València.
-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 (inclosos els associats assistencials)
podrà participar en la memòria sempre que tinga una valoració mínima de 2 punts en la
memòria que s’avalúa i la seua vinculació contractual amb la UV durant l’any 2021 siga, al
menys, de 9 mesos, o bé, haja estat vinculat com PDI a la UV els anys 2019 i 2020.
1.4.-Les dades es guarden automàticament en el currículum de l’investigador/a simplement
seleccionant “Desconnecta/Tramet” en el menú d’eixida de l’aplicació. Perquè siguen enviades a
1

la base de dades central i el Servei de Gestió de la Investigació puga traure el llistat de tot el
departament o institut, cal actualitzar les dades de manera periòdica seleccionant “Trametre a
la institució i desconnectar” en el menú d’eixida de l’aplicació. Preceptivament, s’haurà de
demanar l’actualització de les dades quan s’hagen introduït totes les corresponents a 2021.
1.5.-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. Cal
que tots els autors d’un treball l’incloguen i ho facen amb el mateix codi.
1.6.-Les aportacions que apareguen en la memòria d’investigació d’un any, amb o sense
valoració, ja no podran aparèixer en una memòria subsegüent.
1.7.-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 7 d’abril de 2022 a les 14:00h.
En cas que NO es presente l’esmentada sol·licitud, es mantindran les unitats que figuraven en la
memòria 2020.
1.8.-El Servei de Gestió de la Investigació enviarà als departaments/instituts/ERIs un llistat del
personal participant en la Memòria d’Investigació 2021, perquè es comuniquen al mateix servei
les incidències i/o omissions que es pogueren detectar, abans del 7 d’abril de 2022 a les
14:00h
2.- FASE DE REVISIÓ DE LA MEMÒRÍA D’INVESTIGACIÓ PROVISIONAL

2.1.-Entre els dies 8 i 15 de juny de 2022 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 2020 que no s’integraren en
la Memòria d’Investigació 2020, però amb 0 punts FIU.
3.- FASE DE CONSULTA I ENVIAMENT DE LA MEMÒRÍA D’INVESTIGACIÓ DEFINITIVA
3.1.-A partir del dia 7 de juliol de 2022, els departaments/instituts/ERIs podran consultar i
imprimir la MEMÒRIA D’INVESTIGACIÓ DEFINITIVA en la mateixa adreça WEB.
3.2.-Els departaments, instituts i ERIs hauran d’enviar al Vicerectorat d’Investigació, fins al dia
19 de juliol de 2022 a les 14:00h, mitjançant acord del seu consell, la MEMÒRIA
D’INVESTIGACIÓ DEFINITIVA per valisa electrònica adreçada al Servei de Gestió de la
Investigació, al grup “Memòria d’Investigació (GREC)”, amb un escrit addicional indicant
aquells ítems que són erronis o duplicats, aquells en els quals NO consta l’adscripció de l’autor/a
a la Universitat de València, i aquells que no corresponen als ítems relacionats en el Barem per a
la Distribució de l’Ajuda a la Investigació. L’enviament d’aquesta memòria definitiva implicarà la
certificació per part del director del departament/institut/ERI de disponibilitat de la justificació
documental de cada ítem relacionat. Amb l’enviament d’aquesta MEMÒRIA
D’INVESTIGACIÓ DEFINITIVA no hi ha que adjuntar cap document justificatiu.
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4.- FASE D’AVALUACIÓ PROVISIONAL DE LA MEMÒRÍA D’INVESTIGACIÓ
4.1.-Les Memòries d’Investigació es valoraran de conformitat amb el Barem per a la valoració
de la Memòria d’Investigació, aprovat per Consell de Govern de la UV.
4.2.-No es valoraran aquells treballs on no s'indique la pertinença d'un dels autors, almenys, a la
Universitat de València, excepte si hi ha un document de l’editorial que justifique els motius pels
quals no s 'hi ha indicat.
4.3.-La Comissió d’Investigació sol·licitarà a la direcció dels departaments, instituts i ERIS la
documentació justificativa, en suport electrònic, d’aquells ítems que estimen oportuns.
4.4.-La no presentació en temps i forma de la justificació documental requerida, total o
parcialment, o l’existència en la memòria definitiva d’items que no corresponen als resultats de
la investigació que figuren en el barem aprovat o que no s’han notificat tal com estableix el punt
3.2, podrà suposar la minoració de fins el 10% de l’ajuda a percebre pel departament, institut o
ERI, per incompliment de les condicions establertes per a la percepció d’aquesta ajuda, i la
minoració d’un 50% en el punts absoluts i relatius obtinguts en aquesta memòria per
l‘investigador/a corresponent.
5.- FASE D’ALEGACIONS A L’AVALUACIÓ PROVISIONAL DE LA MEMÒRÍA D’INVESTIGACIÓ I
AVALUACIÓ DEFINITIVA
5.1.-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.
5.2.-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.
5.3.-La Comissió d’Investigació estudiarà les reclamacions presentades que es valoraran, si escau,
de conformitat amb el Barem per a la valoració de la Memòria d’Investigació, i assignarà una
puntuació definitiva a cada departament, institut i ERI.
6.- FASE DE CÀLCUL DE L’AJUDA A LA INVESTIGACIÓ
6.1.-Als efectes del càlcul per a la distribució de l’Ajuda a la Investigació, es considera PDI
productiu a aquell que ha obtingut, al menys, 2 punts en la Memòria que s'avalua.
6.2.-El càlcul de la distribució de l’Ajuda a la Investigació es realitzarà amb la valoració d’aquesta
memòria i amb la valoració de les memòries dels quatre anys anteriors validades per la Comissió
d’investigació (SUMA PUNTS).
6.3.-Els “Punts memòria” es calcularan mitjançant la suma de tots els “Punts Grec” obtinguts per
cada departament, institut i ERI.
6.4.-En cas que els avaluadors detecten una duplicitat, únicament es valorarà l’ítem introduït en
primer lloc. La resta d’items duplicats es valorarà amb 0 punts. La correcció d’aquestes duplicitats
amb posterioritat a la valoració de la memòria no generarà punts per als autors que no ho
corregiren a temps.
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6.5.-La suma de la puntuació obtinguda per un departament/institut/ERI en el quinquenni avaluat
(SUMA PUNTS) es dividirà per la mitjana del nombre de PDI productiu del quinquenni avaluat
(MitjanaPDIProd) obtenint el Rendiment per Persona (R).
6.6.-Per a corregir diferencies entre departaments, instituts i ERIs adscrits a un mateix centre, es
procedirà a dividir l'R de cada departament/institut/ERI per un Rendiment Base (P), que serà la
mitjana dels rendiments per persona de tots els departaments, instituts y ERIs adscrits a cada
centre. Els departaments de les Facultats de Fisioteràpia, Infermeria i de la Facultat de Ciències
de l'Activitat Física i l'Esport es consideraran de manera conjunta per al càlcul del P.
6.7.-Dividint el Rendiment per Persona (R) pel Rendiment Base del centre (P) s'obté un Factor
Pes (FP) per a cada departament/institut/ERI.
6.8.-El Nombre de Repartiment (CPi) corresponent a cada departament/institut/ERI s'obtindrà
multiplicant el Factor Pes (FP) pel nombre de PDI productiu adscrit l’any que s’avalua (PDIProd)
i per un Factor d'Instrumentalitat (FI) atribuït a cada departament/institut/ERI, en funció del cost
de la investigació. Aquest factor té un interval entre 1 i 2, i estableix quatre grups o categories:
categoria 1, amb una puntuació d'1 , categoria 2, amb una puntuació de 1.25, categoria 3, amb
una puntuació de 1.5, i categoria 4, amb una puntuació de 2.
6.9.-La quantitat total a distribuir, dividida per la suma de tots els CPi, dóna el Valor Punt (VP),
de forma que multiplicant aquest valor pel CPi de cada departament/institut/ERI s'obté la
quantitat corresponent al departament, institut, ERI.
6.10.-La Comissió d’Investigació aprovarà, si escau, la MEMÒRIA AVALUADA DEFINITIVA i la
Distribució de l’Ajuda a la Investigació.
6.11.-El Vicerectorat d’Investigació, a proposta de la Comissió d’Investigació, comunicarà el
resultat de l’avaluació definitiva de la Memòria d’Investigació i la distribució de l’Ajuda a la
Investigació als directors/es dels departaments, instituts i ERIs.

EL VICERECTOR D’INVESTIGACIÓ
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Cronologia del procés de presentació
de la memòria d’investigació de l’any 2021
Inclusió de les dades (“Desconnectar/Enviar” en
el menú d’eixida de l’aplicació)
Consulta “on-line” de la memòria provisional.

Fins al 17 de maig de 2022 a les
14:00h.
Del 8 al 15 de juny de 2022

Correcció d’errades.
Des del 7 de juliol de 2022

Consulta i impressió de la memòria definitiva

Remissió

de

la

Memòria

Definitiva

al

VR

Fins al 19 de juliol de 2022 a les
14:00h.

d’Investigació
Avaluació de la memòria d’investigació

Per determinar

Termini d’al·legacions a la Memòria Avaluada

Per determinar

Provisional
Memòria Avaluada Definitiva

Per determinar

Per a la valoració de les publicacions científiques s’utilitzarà la darrera actualització
disponible dels índexs que s’indiquen a continuació
ISI-JCR

Aplicació GREC (web of science)

SCOPUS

Document elaborat per el Servei de Gestió de la Investigació en data 17 de
maig i disponible al lloc web d’investigació de la UV
(http://www.uv.es/serinves/docs/Scopus.xlsx)
Font http://www.scimagojr.com

ERIH-PLUS

https://erih.dimensions.ai/discover/publication?and_facet_for=2221

FECYT

https://calidadrevistas.fecyt.es/revistas-excelentes

INREC-J

https://biblioteca.ugr.es/pages/investigacion/herramientas-paraindicios-de-calidad/inrecs

LATINDEX

https://www.latindex.org/latindex/InicioCatalogo

A&H CI

http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlsubcatg.cgi?PC=H

ESCI

http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=EX

EDITORIALS

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