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BAREM PER A LA VALORACIÓ DE LA MEMÒRIA ANUAL D’INVESTIGACIÓ I DISTRIBUCIÓ DE
L'AJUDA A LA INVESTIGACIÓ
El barem consta dels següents apartats:
A)

Es comptabilitzarà la tasca realitzada durant els quatre anys anteriors al de la petició i validada
per la Comissió d’Investigació en les corresponents memòries. La tasca realitzada en l'últim any
haurà de detallar-se d'acord amb les normes que adopte el Vicerectorat d'Investigació i justificarse necessàriament amb les corresponents separates o amb els documents que corresponga, entre
els quals s'haurà d'incloure còpia de l'Acta de lectura i qualificació de les tesis doctorals. En
conjunt, els punts resultants de les Tesis no podran excedir del 40% de la puntuació total del
departament/institut/ERI.
La Comissió no prendrà en consideració els mèrits que no siguen degudament justificats. Tampoc
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.

B)

També s’haurà de detallar la tasca realitzada durant l’any anterior al que s’avalua, i que no es va
incloure en la memòria d’investigació corresponent, d'acord amb les normes que adopte el
Vicerectorat d'Investigació i justificar-se necessàriament amb les corresponents separates o amb
els documents que corresponga. La valoració d’aquesta producció no es considerarà per al càlcul
de l’ajuda a la investigació (FIU).

C)

La tasca investigadora realitzada per cada departament/institut/ERI serà validada o revisada, si
escau, segons el Barem que figura com a Annex I, per la Comissió d'Investigació.

D)

La suma puntuació obtinguda per un departament/institut/ERI en el quinquenni evaluat (SUMA
PUNTS) es dividirà pel per la mitjana del nombre de PDI dels anys avaluats (MitjanaPDI)
obtenint el Rendiment per Persona (R). No es computarà la valoració de la producció científica
esmentada en el punt B.

E)

Per

a

corregir

diferències

entre

departaments,

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.
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F)

Dividint el Rendiment per Persona (R) pel Rendiment Base del centre (P) s'obté un Factor Pes
(FP) per a cada departament/institut/ERI.

G)

El Nombre de Repartiment (CPi) corresponent a cada departament/institut/ERI s’obtindrà
multiplicant l'FP pel nombre de PDI productiu adscrit a cada (PDI productiu: aquell que ha
obtingut, al menys, 2 punts en la Memòria que s’avalua) i per un Factor d'Instrumentalitat
(FI) atribuït a cada departament o institut, 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 d’1.25, categoria 3, amb una puntuació d’1.5, i categoria 4, amb
una puntuació de 2.

H)

La quantitat total a distribuir, dividida per la suma de tots els CPi, dóna el valor de cada punt de
CP (VP), de forma que multiplicant aquest valor pel CPi de cada departament/institut/ERI s'obté
la quantitat corresponent al departament.
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ANNEX I
1) TESIS DOCTORALS
- Excel·lent "Cum Laude" o Apto “Cum Laude”:

10 punts

- Excel·lent:

8 punts

- Notable:

5 punts

- Aprovat o Apto:

3 punts

Si la tesi ha obtingut la “Menció Internacional”, s’afegirà 1 punt addicional.
2) ARTICLES PUBLICATS:
-Articles científics publicats en revistes que apareguen en el Q1 de qualsevol àrea de l’INDEX CITATION o
en el Q1 d’ SCOPUS: 12 punts (si Q1+ s’afegirà 1 punt addicional)
-Per a l’àrea de Dret: Articles científics publicats en revistes que apareguen en el Q1 d’ IN-RECJ: 12
punts
-Articles científics publicats en revistes que apareguen en el Q2 de qualsevol àrea de l’INDEX CITATION o
en el Q2 d’ SCOPUS, o en el Grup INT1 del Catàleg ERIH (European Science Foundation): 10 punts
-Per a l’àrea de Dret: Articles científics publicats en revistes que apareguen en el Q2 d’ IN-RECJ o o en
el llistat de revistes d’excel·lència de la Facultat de Dret: 10 punts
-Actes de congressos científics indexats en el Nivell A+ de CORE: 10 punts
-Articles científics publicats en revistes que apareguen en el Q3 de qualsevol àrea de l’INDEX CITATION,
o en el Q3 d’ SCOPUS, o en el Grup INT2 del Catàleg ERIH: 8 punts.
-Articles científics publicats en revistes no indexades en INDEX CITATION ni SCOPUS, i que apareguen en
el “Catàleg” Latindex i que cumplisquen entre 31 o més ítems de qualitat, prèviament aprovades per la
Comissió d’Investigació: 8 punts.
-Per a l’àrea de Dret: Articles científics publicats en revistes que apareguen en el Q3 de IN-RECJ: 8
punts.
-Actes de congressos científics indexats en el Nivell A de CORE: 8 punts
-Articles científics publicats en revistes que apareguen en el Q4 de qualsevol àrea de l’INDEX CITATION o
en el Q4 d’ SCOPUS, o que hagen obtingut el Segell de Qualitat de la FECYT, o en el Grup NAT del
Catàleg ERIH: 6 punts
-Articles científics publicats en revistes no indexades en INDEX CITATION ni SCOPUS, i que apareguen en
el “Catàleg” Latindex i que cumplisquen entre 28 i 30 ítems de qualitat, prèviament aprovades per la
Comissió d’Investigació: 6 punts.
-Per a l’àrea de Dret: Articles científics publicats en revistes que apareguen en el Q4 de IN-RECJ: 6
punts.
-Actes de congressos científics indexats en el Nivell B de CORE: 6 punts
-Articles científics publicats en altres revistes amb comitè de selecció: 2 punts
-Actes de congressos científics indexats en el Nivell C de CORE: 2 punts

Aprovat pel Consell de Govern de 28 de maig de 2013. ACGUV 91/2013
Modificat pel Consell de Govern de 26 de maig de 2015. ACGUV 118/2015

3) PONÈNCIES I COMUNICACIONS A CONGRESSOS:
- Congressos d'àmbit internacional:

0'6 punts

- Congressos d'àmbit nacional:

0'3 punts

NOTA: Es considerarà com a internacional una reunió científica sempre que, a criteri de la Comissió d’Investigació, hi
haja una representació significativa d’investigadors estrangers de reconegut prestigi entre els membres del Comitè
Organitzador i entre els ponents i conferenciants. En la documentació justificativa cal incloure la composició dels comitès
organitzador i científic.

4) LLIBRES D’INVESTIGACIÓ i CAPÍTOLS DE LLIBRES D’INVESTIGACIÓ:
- Capítols de Llibres publicats per editorials d’excel·lència:

8 punts

- Capítols de Llibres publicats per editorials de prestigi:

6 punts

- Capítols de Llibres publicats per altres editorials:

fins a 4 punts

- Llibres publicats per editorials d’excel·lència:

12 punts

- Llibres publicats per editorials de prestigi:

10 punts

- Edició crítica pura de texts:

fins a 10 punts

- Edició anotada de texts:

fins a 8 punts

- Traducció literària amb aparell crític:

fins a 5 punts

- Altres llibres científics:

fins a 5 punts

NOTA 1: la valoració dels capítols d’un mateix llibre no podrà ser superior a la valoració del llibre complet
NOTA 2: NO es consideraran com a llibres d’investigació els Llibres d’Actes de Congressos i altres llibres de
característiques similars

5) PATENTS DE L’ANY QUE S’AVALUA (aquesta puntuació s’assignarà a cadascún dels
investigadors de la UV participants) :
- Publicació de patent prioritària nacional:

2 punts

(si ha obtingut extensió internacional PCT s’afegiran 2 punts addicionals)

- Publicació de patent internacional:

4 punts

- Patent amb explotació nacional (únicament el 1er any):

8 punts

- Patent amb explotació internacional (únicament el 1er any):

12 punts

- Altres títols de propietat intel·lectual o industrial llicenciats :

3 punts

6)INVESTIGACIÓ ARTÍSTICA: (la producció artística no computarà com a investigació)
Fins a un màxim de 4 punts.
7) DIRECCIÓ DE PROJECTES D'I+D:
Per cada projecte d’investigació d’I+D dirigit (públic o privat), adscrit a la UV i vigent durant l’any que
s’avalua: 1 punt
NOTA: La producció científica amb un suport diferent del paper (electrònic, audiovisual, etc.) es valorarà amb els
mateixos criteris que la producció científica equivalent amb suport en paper.

