CRITERIS DE PARTICIPACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA EN LES CONVOCATÒRIES
D’AJUDES PER A ENFORTIR LA CAPACITAT DELS GRUPS D’INVESTIGACIÓ MITJANÇANT LA
INCORPORACIÓ DE DOCTORS

Preàmbul

Els darrers anys, la política d’incentiu de la recerca científica i tecnològica ha inclòs, entre
altres mesures, la contractació d’investigadors, tecnòlegs i personal tècnic i de suport a
l’I+D+i per part de les universitats. L'experiència acumulada com a conseqüència de la
participació de la nostra entitat en aquests programes, entre els quals destaca el Programa
«Ramón y Cajal», aconsella revisar els criteris utilitzats per a orientar la nostra participació
al programa. Es tracta, sens dubte, d'una situació complexa derivada de la configuració del
sistema espanyol de ciència i tecnologia, però el fet és que durant els anys transcorreguts
des de l'engegada del Programa «Ramón y Cajal» s'ha incorporat a la nostra institució a
través d'aquest programa un centenar de doctors. L’esmentada incorporació ha tingut com
a conseqüència una evolució del programa d’incorporació cap a criteris essencialment
docents, quan per la naturalesa del programa la seua aplicació hauria d'estar vinculada
essencialment a criteris d'investigació.
D’altra banda, la Llei de la Ciència, publicada el 2 de Juny de 2011, estableix les figures
contractuals a aplicar als investigadors predoctorals i postdoctorals. Així doncs, en el
moment actual és necessari un replantejament de l’aplicació del programa Ramón y Cajal.
Cal proposar un nou model basat essencialment en el resultat de l'avaluació per criteris
d'investigació, no només dels candidats, sinó també dels grups en els quals hauran
d'integrar‐se, de manera que l'oferta de la Universitat de València, no estarà vinculada a les
necessitats de docència en els departaments, sinó que es configurarà fonamentalment amb
criteris de rendiment i qualitat de la investigació.
Per aquest motiu, amb l’objectiu d’enfortir el potencial investigador de la Universitat de
València i afavorir la participació en programes per a la contractació de personal
investigador amb el grau de doctor, a proposta de la Comissió d’investigació, reunida en
sessió de 23 de febrer de 2012, s’aproven els següents criteris que regiran l’esmentada
participació.

Requisits
1

Podran optar a la participació en les convocatòries de contractació de doctors aquells grups

d’investigació inscrits al registre d’estructures d’investigació a què es refereix el Reglament
pel qual es desenvolupa el procediment per a la creació d’estructures d’investigació de la
Universitat de València, aprovat per ACGUV 48/2013, de 28 de març de 2013, que acrediten
el compliment d’aquestes dues condicions:
a)

2

Tindre un índex de productivitat, calculat com la suma de la producció (*) registrada a

la memòria d’investigació durant els tres últims anys, dividit per tres, quatre voltes
superior a la mitjana de l’àrea de coneixement de què es tracte durant el mateixos tres
anys.
b) El grup haurà d’haver gaudit de finançament ininterromput en projectes d’investigació
competitius del Pla Nacional d’I+D, de la UE o d’altres convocatòries internacionals
anàlegs als programes de la UE durant els darrers 5 anys.

En aquelles àrees de coneixement en què no s’haja obtingut cap ajuda per a la contractació
de doctors, no serà necessari el compliment de les condicions a què es refereix el paràgraf
anterior.
Condicions generals

1. Les propostes es presentaran pel director/a d’un grup d’investigació de la UV. Podrà
participar, com a membre del grup, el personal docent i investigador pertanyent a la
plantilla de professorat de la Universitat de València, així com el personal investigador
contractat dins del marc de convocatòries públiques per a la incorporació de doctors.
Tots els membres del grup hauran de tindre el seu CV del darrers cinc anys actualitzat a
GREC.
2. Cada grup d’investigació podrà presentar una única proposta per convocatòria.
3. Cada investigador podrà estar adscrit únicament a un grup d’investigació.
4. Cada investigador candidat podrà estar adscrit únicament a un grup d’investigació
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(*) La producció de cada membre del grup es comptabilitzarà sense dividir els valors dels ítems per el nombre
d'autors de la UV
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5. La proposta haurà d’anar acompanyada de l’informe favorable del Consell del
Departament/Institut/ERI on se haja d’incorporar el candidat en el cas que resulte
elegible.
Procediment de selecció

Les propostes que reuneixen els requisits esmentats a l’apartat anterior, s’ordenaran pel
seu índex de productivitat i de manera decreixent en funció de la suma dels punts dels
membres de cada grup en la memòria d’investigació dels darrers tres anys.
Amb la finalitat de configurar l’oferta de la Universitat de València, el Vicerectorat amb
competències en matèria d’Investigació proposarà a la Comissió d’Investigació el nombre
total de sol∙licituds acceptades en funció de criteris de viabilitat, oportunitat,
proporcionalitat i adequació al Pla estratègic de la UV i a les disponibilitats pressupostàries.
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Condicions específiques

Els contractes que se celebren amb els beneficiaris d’aquestes ajudes tindran la durada
màxima que establisca la convocatòria. No obstant això, finalitzat aquest període podran
ser contractats com personal investigador doctor, de conformitat amb el Programa Marc
per a la Contractació de Personal Investigador Doctor de la Universitat de València,
mitjançant el contracte de personal investigador doctor de 5 anys de durada màxima,
conforme a la legislació laboral vigent, les normes d’organització i funcionament de la
institució i a les disponibilitats pressupostàries, sempre que s’acredite l’acompliment dels
següents requisits:


Informe favorable del consell de departament, institut o òrgan equivalent de
l’estructura de recerca interdisciplinar‐ERI.



Haver obtingut l’avaluació positiva I3

Així mateix, l’acompliment de la resta de requisits establerts al Programa Marc per a la
Contractació de Personal Investigador Doctor de la Universitat de València, encetarà el
procediment per a la creació dels llocs de treball de caràcter permanent.
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Disposició addicional

El procediment, condicions i requisits establers en aquest criteris de participació no serà
d’aplicació en aquelles convocatòries que no impliquen cap compromís econòmic per a la
Universitat de València.
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Disposició transitòria

Sense contingut

Disposició derogatòria

Amb l’entrada en vigor d’aquests criteris queden derogats els criteris utilitzats per a la
configuració de l’oferta de places per al Programa «Ramón y Cajal» amb anterioritat, així com el
Programa Especial de Estabilització d’Investigadors Reincorporats aprovat pel Consell de Govern
en sessió de 3 de Maig de 2006 i modificat en sessió de 11 de Maig de 2010.

Disposició final

Els presents criteris seran d’aplicació a partir de l'endemà de la seua aprovació pel Consell de
Govern de la Universitat de València.
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