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Atès que l’Ajuntament de Centelles ha de-
mostrat la impossibilitat de cobrir la seva par-
ticipació en el finançament de l’actuació núm.
2005/526, titulada Rehabilitació del nucli antic,
2a fase, inclosa en el Pla únic d’obres i serveis
de Catalunya, any 2005;

Atesa la proposta de la Direcció General
d’Administració Local en relació amb l’aplicació
de disponibilitats econòmiques del Pla al finan-
çament de l’obra esmentada,

RESOLC:

—1 Aplicar, de les disponibilitats econòmiques
del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any
2005, l’import de 60.000,00 euros al finançament
del projecte de l’actuació núm. 2005/526, titu-
lada Rehabilitació del nucli antic, 2a fase, que
l’Ajuntament de Centelles (Osona) té inclosa en
el Pla de l’any 2005, finançament que queda
consolidat de la manera següent:

Pressupost total: 762.159,85 euros.
Aportació de l’entitat local: 348.848,85 euros.
Subvenció PUOSC: 413.311,00 euros.

—2 Publicar aquesta Resolució al DOGC.

—3 Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades
poden interposar, amb caràcter potestatiu, re-
curs de reposició davant el conseller de Gover-
nació i Administracions Públiques en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la seva pu-
blicació, o bé recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en
el termini de dos mesos a comptar de l’endemà
de la seva publicació.

Barcelona, 15 de novembre de 2006

XAVIER SABATÉ I IBARZ

Conseller de Governació
i Administracions Públiques

(06.306.215)

RESOLUCIÓ
GAP/3767/2006, de 15 de novembre, d’aprovació
d’un augment de subvenció al finançament del
projecte de l’actuació núm. 2005/824, inclosa en
el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any
2005.

La base 16.2.a) de les d’execució del Pla únic
d’obres i serveis de Catalunya per al quadrienni
2004-2007, aprovades pel Decret 375/2004, de
7 de setembre, preveu que es puguin destinar els
romanents produïts com a conseqüència de
l’execució de qualsevol dels programes del Pla
a incrementar l’import d’una subvenció quan per
causes sobrevingudes no sigui possible l’execució
de l’actuació subvencionada per manca de dis-
ponibilitat financera de l’ens beneficiari.

Atès que l’Ajuntament de Torredembarra ha
demostrat la impossibilitat de cobrir la seva par-
ticipació en el finançament de l’actuació núm.
2005/824, titulada Reforma, ampliació dels ser-
veis i adequació del carrer d’Antoni Roig i de
la plaça de la Font a l’illa de vianants, inclosa en
el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any
2005;

Atesa la proposta de la Direcció General
d’Administració Local en relació amb l’aplicació
de disponibilitats econòmiques del Pla al finan-
çament de l’obra esmentada,

RESOLC:

—1 Aplicar, de les disponibilitats econòmiques
del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any
2005, l’import de 150.000,00 euros al finança-
ment del projecte de l’actuació núm. 2005/824,
titulada Reforma, ampliació dels serveis i ade-
quació del carrer d’Antoni Roig i de la plaça de
la Font a l’illa de vianants, que l’Ajuntament de
Torredembarra (Tarragonès) té inclosa en el Pla
de l’any 2005, finançament que queda determi-
nat de la manera següent:

Pressupost total: 1.651.099,28 euros.
Aportació de l’entitat local: 401.099,28 euros.
Altres aportacions: 800.000,00 euros
Subvenció PUOSC: 450.000,00 euros.

—2 Publicar aquesta Resolució al DOGC.

—3 Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades
poden interposar, amb caràcter potestatiu, re-
curs de reposició davant el conseller de Gover-
nació i Administracions Públiques en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la seva pu-
blicació, o bé recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en
el termini de dos mesos a comptar de l’endemà
de la seva publicació.

Barcelona, 15 de novembre de 2006

XAVIER SABATÉ I IBARZ

Conseller de Governació
i Administracions Públiques

(06.306.217)

*

DEPARTAMENT
D’EDUCACIÓ
I UNIVERSITATS

AGÈNCIA PER A LA QUALITAT
DEL SISTEMA UNIVERSITARI
DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ
EDU/3752/2006, de 22 de novembre, per la qual
es dóna publicitat als criteris específics per a l’ava-
luació de l’activitat de recerca del personal do-
cent i investigador de les universitats públiques
de Catalunya per a l’assignació dels complements
addicionals per mèrits de recerca.

Atès que en data 21 de novembre de 2006 la
Comissió d’Avaluació de la Recerca de l’Agèn-
cia per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya va establir els criteris específics per
a l’avaluació de l’activitat de recerca del personal
docent i investigador de les universitats públi-
ques de Catalunya per a l’assignació dels com-
plements addicionals per mèrits de recerca,
d’acord amb l’article 55 de la Llei orgànica 6/
2001, de 21 de desembre, d’universitats, i l’ar-
ticle 72 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’uni-
versitats de Catalunya,

RESOLC:

Que es publiqui íntegrament al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya l’Acord número 2,
de 21 de novembre de 2006, de la Comissió
d’Avaluació de la Recerca, segons el qual s’es-
tableixen els criteris específics per a l’avaluació
de l’activitat de recerca del personal docent i in-
vestigador de les universitats públiques de Ca-
talunya per a l’assignació dels complements ad-
dicionals per mèrits de recerca.

Barcelona, 22 de novembre de 2006

ANTONI SERRA I RAMONEDA

President

ACORD
número 2 de la Comissió d’Avaluació de la Re-
cerca, de 21 de novembre de 2006, pel qual s’es-
tableixen els criteris específics per a l’avaluació de
l’activitat de recerca del personal docent i inves-
tigador de les universitats públiques de Catalunya
per a l’assignació dels complements addicionals
per mèrits de recerca

L’article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer,
d’universitats de Catalunya, disposa que el Go-
vern de la Generalitat de Catalunya pot esta-
blir, per al personal docent i investigador, fun-
cionari i contractat, retribucions addicionals per
mèrits de recerca. Aquestes retribucions s’as-
signen per mitjà del Consell Social a propos-
ta del Consell de Govern, amb la valoració
prèvia dels mèrits mitjançant l’avaluació de
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Univer-
sitari de Catalunya.

Els acords del Govern de la Generalitat de
Catalunya de 25 de juny de 2002, d’1 d’agost de
2003, de 19 d’octubre de 2004 i de 13 de desem-
bre de 2005 van aprovar els corresponents com-
plements retributius addicionals per al personal
docent i investigador funcionari.



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya      Núm. 4769 – 27.11.2006 50167

El Decret 405/2006, de 24 d’octubre, estableix
les retribucions addicionals del personal docent
i investigador funcionari i, per primera vegada,
també del personal docent i investigador con-
tractat de les universitats públiques, a l’hora que
estableix els requisits i la tramitació necessària
per a la seva obtenció.

Els articles 140.2.h) i 146.1 de la Llei 1/2003,
de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, atri-
bueixen a la Comissió d’Avaluació de la Recerca
la funció d’avaluar l’activitat desenvolupada pels
investigadors i la valoració dels mèrits individu-
als de recerca del personal docent i investigador,
funcionari i contractat, per a l’assignació de com-
plements retributius.

L’avaluació de l’activitat i mèrits de recerca
individuals del personal docent i investigador té
una llarga trajectòria a l’Estat des que el Reial
decret 1086/1989, de 28 d’agost, va introduir en
el règim retributiu del professorat universitari
un nou concepte destinat a incentivar l’activi-
tat investigadora mitjançant avaluacions anuals
que encarregava a la Comissió Nacional Ava-
luadora de l’Activitat Investigadora. En aquest
període s’ha assolit un acceptable consens a la
comunitat acadèmica i científica sobre els indicis
de qualitat de l’activitat investigadora realitzada.
Entre aquests, els indicadors objectius més ac-
ceptats són: a) els índexs d’impacte de les revistes
científiques, calculats fonamentalment a partir
de les cites que reben els articles que publiquen;
b) les cites o el reconeixement internacional que
reben altres publicacions com ara llibres o les
ponències d’un congrés en determinades espe-
cialitats; c) el valor econòmic de la patent acti-
va aconseguida a través de la recerca aplicada;
d) els premis i altres formes de reconeixement
social que poden rebre les obres literàries artís-
tiques i arquitectòniques.

És per tot això que la Comissió d’Avaluació
de la Recerca vol aprofitar l’experiència prèvia
en l’avaluació de l’activitat investigadora i es-
tablir uns criteris d’avaluació que no suposin
canvis significatius amb el que ha estat pràcti-
ca habitual fins ara. La Comissió d’Avaluació de
la Recerca pretén establir uns criteris que, en
cada un dels camps científics, demostrin que la
investigació que es duu a terme té una repercus-
sió científica o socioeconòmica suficient. Que-
daran exclosos de la consideració de l’avalua-
ció positiva els resultats de la recerca que es
comercialitzen a través de serveis de consulto-
ria, les conclusions dels quals queden en propi-
etat i coneixement exclusiu d’aquells que paguen
els serveis esmentats. La dedicació de recursos
públics per incentivar la recerca ha d’estar ba-
sada en el coneixement ple o en l’ús públic dels
resultats d’aquesta investigació.

És objectiu també d’aquesta resolució donar
publicitat als criteris establerts per la Comissió
d’Avaluació de la Recerca per a cada especia-
litat de manera que siguin coneguts per la comu-
nitat acadèmica. Aquest coneixement ha de
contribuir també a la reducció de la incertesa
sobre el resultat i ha de facilitar la tasca avalu-
adora de les comissions. En aquest sentit, és
important determinar les condicions formals que
s’han d’exigir a un mitjà de difusió dels resultats
de la recerca perquè pugui esperar-se un impacte
acceptable dels mateixos. La Comissió d’Avalu-

ació de la Recerca exposa en l’annex 2 d’aquest
Acord una llista de criteris formals mínims que
ha de complir un mitjà de difusió de la investi-
gació perquè pugui ser reconegut a priori com
de suficient garantia.

Finalment, l’aplicació dels requeriments mí-
nims que es demanen per a l’obtenció d’una
avaluació positiva no té un caràcter absolut atès
que han de ser modulats en funció de les circum-
stàncies de cada disciplina, modulació que cor-
respondrà a cada una de les comissions avalu-
adores.

És per això que la Comissió d’Avaluació de
la Recerca acorda:

—1 Establir els criteris específics per a l’ava-
luació de l’activitat de recerca del personal do-
cent i investigador de les universitats públiques
de Catalunya per a l’assignació dels comple-
ments addicionals per mèrits de recerca.

—2 Que el president de l’Agència per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
doni publicitat del present Acord al Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya, i garanteixi
la seva difusió com a mínim en català i castellà,
al web d’AQU Catalunya.

ANNEX 1

La Comissió d’Avaluació de la Recerca ha
aprovat els criteris aplicables a l’avaluació dels
mèrits individuals de recerca en els diferents
camps d’especialització, que són els següents:

A. Àrees d’humanitats

1. Totes les aportacions hauran de ser clas-
sificables com a ordinàries segons l’Ordre de 2
de desembre de 1994, publicada en el BOE de
3 de desembre de 1994, deixant de banda els
casos excepcionals. Les aportacions seran valo-
rables si representen algun tipus d’avenç del
coneixement o una innovació de caràcter me-
todològic, i es donarà preferència als estudis ana-
lítics i comparatius per davant dels purament
descriptius. No es consideraran les aportacions
que siguin reiteracions de treballs previs i que,
per tant, resultin redundants des del punt de
vista conceptual i temàtic, amb l’excepció de la
presència d’elements innovadors.

2. Per tal que una aportació sigui considera-
da, el sol·licitant haurà d’haver participat acti-
vament en els treballs que l’han feta possible en
qualitat de director o d’executor del treball. El
nombre d’autors no és avaluable com a tal, però
caldrà que estigui justificat pel tema, i per les
seves complexitat i extensió.

3.1 En els camps de la filologia i la filoso-
fia en la valoració dels treballs s’atendrà al mitjà
de difusió utilitzat i s’acceptarà com a indici de
qualitat la publicació en revistes de vàlua reco-
neguda. La inclusió de les revistes en bases de
dades internacionals es considerarà una referèn-
cia de qualitat. Per exemple, Philosopher’s In-
dex, Répertoire Bibliographique, FRANCIS,
International Bibliography of the Social Sciences
(IBSS), International Bibliography of Periodical
Literature in Humanities and Social Sciences
(IBZ), Bibliographie Linguistique/Linguistic Bi-
bliography (BL), Arts and Humanities Citati-
on Index, Journal Citation Reports Social Sci-

ences Edition, Library and Information Science
Abstracts, etc.

En tot cas, els articles caldrà que estiguin
publicats en revistes que compleixin els criteris
que s’especifiquen a l’annex 2. Quan el format
de la publicació sigui exclusivament electrònic
els indicis de qualitat es fonamentaran en el
caràcter internacional i d’especialització de la
base de dades que el reculli i en el compliment
dels criteris per a revistes (annex 2).

Els llibres i capítols de llibres es consideraran
segons la qualitat avalada per les citacions, si n’hi
ha, i la seva inclusió en bibliografies indepen-
dents de l’autor i del seu entorn. Hauran de
reflectir clarament que són fruit de la recerca o
de la reflexió documentada. Es consideraran
especialment rellevants els que no estiguin pu-
blicats per la mateixa institució on treballa l’in-
vestigador, que es publiquin en editorials espe-
cialitzades de prestigi reconegut i que acreditin
un procés rigorós de selecció i d’avaluació dels
originals. També es tindran en compte les res-
senyes obtingudes en revistes científiques espe-
cialitzades i les traduccions de la pròpia obra a
altres llengües.

S’avaluaran com a investigació les edicions
crítiques, és a dir, les que presenten un estudi
raonat de la fixació del text, amb la menció cor-
responent de les fonts i de les variants textuals.
En canvi, les simples revisions de textos per a
la publicació o les traduccions no mereixeran
aquesta consideració, llevat del cas que vagin
precedides de pròlegs o estudis preliminars o
acompanyades d’anotacions que siguin fruit de
la recerca personal i facin una aportació valo-
rable al seu camp temàtic.

En aplicació del que s’acaba de dir, no es
consideraran els llibres de text, les obres de di-
vulgació, els articles d’opinió, les antologies o
diccionaris corrents i les edicions d’actes de
congressos.

3.2 Pel que fa al camp de la història i l’art,
per valorar els treballs es faran servir els mit-
jans d’indici de qualitat internacionalment re-
coneguts. En relació amb els articles bàsica-
ment ens referim a les bases de dades de
revistes nacionals i internacionals especialitza-
des en els camps de referència de la Comissió
(FRANCIS, International Bibliography of the
Social Sciences, Arts and Humanities Citation
Index, Journal Citation Reports Social Sciences
Edition, Bibliography of the History of Arts,
Historical Abstracts, International Medieval
Bibliography, Index Islamicus, RILMS Abs-
tracts of Music Literature i altres). En tots els
casos els articles hauran de ser publicats en
revistes que acompleixin els mínims explicitats
en l’annex 2.

Pel que fa als llibres i als capítol de llibre la
seva qualitat es mesurarà per la seva inclusió en
bibliografies independents de l’autor i del seu
entorn immediat i per les cites que de l’obra
s’han fet. Aquest tipus d’obres reflectiran neces-
sàriament una recerca o una reflexió documen-
tada. Quan l’editorial no sigui la pròpia de la
institució de l’autor i sigui, en canvi, una d’es-
pecialitzada, de prestigi i que dugui a terme un
sever procés de selecció i avaluació d’originals,
l’obra serà considerada d’especial vàlua.

També poden tenir-se en compte com a indicis
de qualitat de llibres o capítols de llibre les res-
senyes en revistes científiques especialitzades i
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les traduccions de l’obra. En els treballs creatius
de caràcter artístic es tindrà en compte la seva
repercussió i el reconeixement públic de l’obra
considerada; això es valorarà a través d’expo-
sicions individuals, premis i obres de relleu es-
pecial en arts plàstiques, i a través de les com-
posicions publicades i estrenades per intèrprets
de reconegut prestigi i per les edicions crítiques
en el camp musical.

Podran estimar-se, finalment, els comissari-
ats d’exposicions quan els seus catàlegs aportin
novetats rellevants en recerca signades pel sol·-
licitant i tinguin repercussió en mitjans especi-
alitzats nacionals i internacionals. Queden ex-
plícitament exclosos:

a) Els llibres de text, apunts, obres i diccio-
naris de divulgació i els articles d’opinió.

b) Les edicions de textos i les traduccions,
excepte quan les seves introduccions o anota-
cions reflecteixin una recerca personal valuosa
sobre el tema.

c) Les catalogacions purament descriptives,
sense aportacions d’estudis històrics o artístics.

d) Les transcripcions que no portin un judici
crític o una anàlisi històrica del document.

e) Els pròlegs i introduccions.
f) Les actes de congressos, excepte si com-

pleixen els requisits editorials de l’annex 2.

4. Com a norma general, per obtenir una
avaluació positiva, les cinc aportacions del cur-
rículum abreujat hauran de complir el que s’ha
descrit als punts anteriors. No obstant, el nombre
mínim d’aportacions per obtenir una avaluació
positiva podrà ser inferior si els treballs aportats
tenen una qualitat extraordinària i han tingut
una alta repercussió científica.

5. Amb caràcter orientatiu, per obtenir una
avaluació positiva, en les àrees de filosofia, fi-
lologia i lingüística es considerarà necessari que
les aportacions compleixin alguna de les se-
güents condicions mínimes: a) que una sigui un
llibre monogràfic de recerca que compti amb
difusió i referències internacionals i compleixi
els requisits que s’indiquen als punts 3.1 i 3.2; b)
que dues siguin articles publicats en revistes de
rang internacional que compleixin els criteris
indicats a l’annex 2; que una sigui un article
publicat en una revista internacional que satis-
faci els criteris indicats a l’annex 2 i que l’altra
sigui un capítol de llibre, en un volum que com-
pleixi els requisits indicats.

B. Àrees de ciències socials

1. Totes les aportacions hauran de ser clas-
sificables com a ordinàries d’acord amb el que
disposa l’Ordre de 2 de desembre de 1994. No
es valoraran els treballs merament descriptius
o les reiteracions de treballs previs, excepte en
aquells casos que suposin una contribució cla-
ra a la consolidació del coneixement.

2. Perquè una contribució sigui considerada,
la persona sol·licitant haurà d’haver dirigit o par-
ticipat activament en els treballs realitzats. El
nombre d’autors haurà d’estar justificat pel
tema, la seva complexitat i extensió.

3. En els àmbits de les ciències socials, les
ciències polítiques, les ciències del comporta-
ment i de l’educació, així com de les ciències
econòmiques i empresarials, es valoraran pre-

ferentment els treballs publicats en revistes de
reconeguda vàlua que ocupin posicions relle-
vants en els llistats per àmbits del Journal Cita-
tion Reports Social Sciences Edition o del Jour-
nal Citation Reports Science Edition (Institute
for Scientific Information, Philadelphia, PA,
USA). Podran considerar-se també articles pu-
blicats en revistes contingudes en altres bases de
dades internacionals, sempre que compleixin els
criteris de revistes que s’especifiquen a l’annex
2. Les revistes electròniques es consideraran
quan apareguin als llistats del JCR o complei-
xin els criteris de l’annex 2.

En l’avaluació dels llibres i capítols de llibre
es consideraran, si s’escau, el nombre de cites,
el prestigi de l’editorial, els editors, la col·lecció
en què es publica l’obra, les ressenyes en les re-
vistes científiques especialitzades i les traducci-
ons d’aquesta obra a altres llengües.

També es valoraran les patents en explotació
o programes d’ordinador, registrats, o que, com
a mínim, consti l’interès d’alguna empresa en la
seva utilització, les quals han de ser demostra-
des mitjançant un contracte de compravenda o
contracte de llicència. També es considerarà l’ex-
tensió de la protecció de la patent (espanyola,
europea o pel Tractat de Cooperació de Patents
(PCT)).

4. En els àmbits del dret i la jurisprudència,
en la valoració dels treballs s’atendrà al mitjà de
difusió emprat, acceptant-se com a indici de
qualitat la publicació en revistes de reconegu-
da vàlua. En qualsevol cas, les revistes hauran
de complir els criteris que s’especifiquen a l’an-
nex 2.

Els llibres i capítols de llibres es consideraran
segons la seva qualitat avalada per les citacions,
si n’hi haguessin, i la seva inclusió en bibliogra-
fies independents de l’autor i el seu entorn.
Hauran de reflectir clarament que són fruit de
la recerca o de la reflexió documentada. Es con-
sideraran especialment rellevants aquells que no
estiguin publicats per la mateixa institució en
què treballa la persona sol·licitant, que es publi-
quin en editorials especialitzades de reconegut
prestigi i que acreditin un procés rigorós de se-
lecció i avaluació d’originals. També es conside-
raran les ressenyes en revistes científiques es-
pecialitzades i les traduccions de l’obra pròpia
a altres llengües.

Les aportacions es valoraran en funció de la
creativitat, el rigor, la metodologia i la repercus-
sió que hagin tingut en l’àmbit del dret, així com
els estudis i treballs que signifiquin aportacions
originals de caràcter doctrinal teòric o concep-
tual que hagin tingut repercussió nacional o in-
ternacional. Es valoraran preferentment:

a) Aquells que desenvolupin noves perspec-
tives de l’ordenament jurídic.

b) Els que siguin investigacions originals
sobre l’evolució històrica, social o cultural de les
normes.

c) Els estudis i treballs de política jurídica i
aquells que introdueixin propostes rellevants de
perfeccionament de les normes en relació amb
el sistema jurídic català, espanyol o internacio-
nal. Aquells que aportin coneixements i instru-
ments conceptuals i analítics per millorar l’efi-
càcia de les normes jurídiques i el compliment
dels objectius que es persegueixen amb aquestes.
Les anàlisis que ofereixin solucions a problemes

d’interpretació, buits i contradiccions de l’orde-
nament jurídic.

d) Les anàlisis de jurisprudència que es ba-
sin en un conjunt de sentències sobre temàti-
ques l’objectiu de les quals sigui aclarir els cri-
teris d’actuació dels tribunals i la seva evolució
o els comentaris sobre sentències especialment
rellevants per a l’enteniment i aplicació del
dret.

e) Les obres generals que es reconeguin com
a referència dins de la disciplina o suposin un
progrés en l’organització d’un camp temàtic poc
estructurat, sempre que es tracti de la seva pri-
mera edició o d’una edició que suposi canvis
rellevants respecte de les anteriors.

f) Les traduccions de l’obra pròpia a altres
idiomes.

g) Les publicacions en revistes de difusió
internacional.

No es consideraran per a l’avaluació:
a) Els llibres de text, programes, apunts,

monografies, casos pràctics l’objectiu dels quals
sigui servir als estudiants com a manuals d’as-
signatura o com a material de pràctiques. Tam-
poc es consideraran els llibres i articles de divul-
gació professional, ni els articles en mitjans
d’informació general.

b) Les edicions de textos o les traduccions,
excepte en aquells casos que estiguin precedides
de pròlegs o estudis preliminars o acompanyades
d’anotacions que siguin fruit d’una investigació
personal i facin una aportació valorable al seu
camp temàtic.

c) Les simples recopilacions legislatives, en-
cara que incloguin anotacions sobre disposici-
ons concordants, complementàries o derogades.

d) Els comentaris de sentències que siguin un
simple resum.

e) Els dictàmens i els projectes que no siguin
de coneixement públic.

5. Com a norma general, per obtenir una
avaluació positiva, les cinc aportacions del cur-
rículum hauran de complir el que s’ha descrit als
punts anteriors. No obstant això, el nombre
mínim d’aportacions per obtenir una avaluació
positiva podrà ser inferior si els treballs aportats
tenen una extraordinària qualitat i han obtingut
una repercussió científica alta.

6. Amb caràcter orientador, als àmbits de les
ciències de l’educació, de les ciències polítiques
i de l’administració, de sociologia, de comuni-
cació i periodisme, es considerarà que les apor-
tacions compleixin alguna de les condicions
mínimes següents:

a) Que sigui un llibre monogràfic d’investi-
gació que tingui una difusió i referència inter-
nacionals i compleixi amb els requisits de l’apar-
tat 3.

b) Que dos siguin articles publicats en revis-
tes indexades en el Journal Citation Reports
Social Sciences Edition.

c) Que tres siguin articles publicats en revis-
tes nacionals o internacionals, que compleixin
amb els criteris que s’especifiquen en l’annex 2.

En el cas dels àmbits de les ciències del com-
portament, i amb caràcter orientador, les cinc
aportacions hauran de complir amb els criteris
que s’exposen al punt 3 i dels articles, com a
mínim dos, hauran d’estar publicats a revistes
indexades en el Journal Citation Reports Social
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Sciences Edition o en el Journal Citation Re-
ports Science Edition.

En el cas de les ciències econòmiques i em-
presarials i geografia, caldrà que les aportacions
compleixin alguna de les condicions mínimes
següents:

a) Que sigui un llibre monogràfic d’investi-
gació que tingui una difusió i referència inter-
nacionals i compleixi amb els requisits de l’apar-
tat 3.

b) Que almenys una de les cinc aportacions
sigui un article publicat en una revista indexa-
da en el Journal Citation Reports Social Sciences
Edition o en el Journal Citation Reports Science
Edition.

c) Que almenys una de les cinc aportacions
sigui una patent o un programa d’ordinador re-
gistrat.

En el cas del dret i la jurisprudència, es con-
siderarà necessari que les aportacions complei-
xin alguna de les condicions mínimes següents:

a) Que una sigui un llibre d’investigació que
compleixi amb els requisits de l’apartat 3.

b) Que dos siguin capítols de llibre d’acord
amb el que s’assenyala al punt 3.

c) Que tres siguin articles publicats en revis-
tes nacionals o internacional, que compleixin
amb els requisits de l’annex 2.

C. Àrees de ciències

1. Totes les aportacions hauran de ser clas-
sificables com a ordinàries segons l’Ordre de 2
de desembre de 1994, deixant de banda els ca-
sos excepcionals. Les aportacions només seran
valorables si representen algun tipus d’avenç del
coneixement. No es valoraran els treballs me-
rament descriptius o les reiteracions de treballs
anteriors, llevat del cas que contribueixin signi-
ficativament a la consolidació del coneixement.

2. Per tal que una aportació sigui considera-
da, el sol·licitant haurà d’haver participat acti-
vament en els treballs que la sostenen, com a di-
rector o bé com a executor. El nombre d’autors
no serà avaluable com a tal, però sí haurà d’estar
justificat pel tema, la complexitat i extensió del
mateix.

3. Es valoraran preferentment les aportaci-
ons en forma d’articles en revistes de vàlua re-
coneguda, acceptant-se com a tals les que es-
tiguin ben situades en els llistats per àmbits
científics del Subject Category Listing del Jour-
nal Citation Reports del Science Citation Index
(Institute for Scientific Information –ISI–, Phi-
ladelphia, PA, USA). Eventualment, per a àrees
on cap dels àmbits del JCR s’adeqüi de forma
precisa, la Comissió podrà confegir un llistat ad
hoc segons l’índex d’impacte de les revistes en
l’esmentada base de dades. Les revistes electrò-
niques seran tingudes en compte si apareixen en
els llistats del ISI.

A l’avaluació de llibres i capítols de llibres, si
és el cas, es tindrà en compte el nombre de ci-
tes quan això sigui possible, el prestigi interna-
cional de l’editorial, els editors, la col·lecció on
es publica l’obra i les ressenyes de les revistes
científiques especialitzades.

4. Com a norma general, per tal d’obtenir una
avaluació positiva, les cinc aportacions del cur-
rículum abreujat hauran de complir els criteris
descrits en els punts anteriors. No obstant això,

el nombre mínim d’aportacions necessàries
podrà ser inferior si els treballs aportats tenen
una qualitat extraordinària i han tingut una alta
repercussió científica.

5. Així, i amb caràcter orientador, es consi-
derarà necessari per superar l’avaluació apor-
tar, com a mínim, i dintre de les revistes que
consten a les diferents classificacions del Jour-
nal Citation Reports Science Edition:

Dues publicacions en revistes d’impacte alt
en els camps de física i química.

Dues publicacions en revistes d’impacte alt
o mitjà en els camps de matemàtiques i geolo-
gia.

D. Àrees de ciències de la vida

1. Totes les aportacions hauran de ser clas-
sificables com a ordinàries segons l’Ordre de 2
de desembre de 1994, deixant de banda els ca-
sos excepcionals. Les aportacions només seran
valorables si representen algun tipus d’avenç del
coneixement. No es valoraran els treballs me-
rament descriptius o les reiteracions de treballs
anteriors, llevat del cas que contribueixin signi-
ficativament a la consolidació del coneixement.

2. Per tal que una aportació sigui presa en
consideració, el sol·licitant haurà d’haver par-
ticipat activament en els treballs que la sostenen,
com a director o bé com a executor. El nombre
d’autors no serà avaluable com a tal, però sí
haurà d’estar justificat pel tema, la complexitat
i extensió del mateix.

3. Es valoraran preferentment les aportaci-
ons en forma d’articles en revistes de vàlua re-
coneguda, acceptant-se com a tals les que es-
tiguin ben situades en els llistats per àmbits
científics del Subject Category Listing del Jour-
nal Citation Reports del Science Citation Index
(Institute for Scientific Information –ISI–, Phi-
ladelphia, PA, USA). Eventualment, per a àrees
on cap dels àmbits del JCR s’adeqüi de mane-
ra precisa, la Comissió podrà confegir un llistat
ad hoc segons l’índex d’impacte de les revistes
en la dita base de dades. Les revistes electròni-
ques seran tingudes en compte si apareixen en
els llistats del ISI.

En l’avaluació de llibres i capítols de llibres,
si és el cas, incloent-hi en el camp d’organismes
i sistemes les monografies de flora, fauna i mi-
cobiota, es tindrà en compte el nombre de cites
quan això sigui possible, el prestigi internacio-
nal de l’editorial, els editors, la col·lecció on es
publica l’obra i les ressenyes de les revistes ci-
entífiques especialitzades.

4. Com a norma general, per tal d’obtenir una
avaluació positiva, les cinc aportacions del cur-
rículum abreujat hauran de complir els criteris
descrits en els punts anteriors. No obstant això,
el nombre mínim d’aportacions necessàries
podrà ser inferior si els treballs aportats tenen
una qualitat extraordinària i han tingut una alta
repercussió científica.

5. Així, i amb caràcter orientador, es consi-
derarà necessari per superar l’avaluació apor-
tar, com a mínim, i d’entre les revistes que cons-
ten a les diferents classificacions del Journal
Citation Reports Science Edition:

Dues publicacions en revistes d’impacte alt
en el camp de la biologia cel·lular i molecular.

Dues publicacions en revistes d’impacte alt
o mitjà en el camp d’organismes i sistemes.

E. Àrees de ciències mèdiques i de la salut

1. Totes les aportacions hauran de ser clas-
sificables com a ordinàries segons l’Ordre de
2 de desembre de 1994, deixant de banda els
casos excepcionals. Les aportacions només se-
ran valorables si representen algun tipus
d’avenç del coneixement. No es valoraran els
treballs merament descriptius o les reiteraci-
ons de treballs anteriors, llevat del cas que con-
tribueixin significativament a la consolidació
del coneixement.

2. Per tal que una aportació sigui presa en
consideració, el sol·licitant haurà d’haver par-
ticipat activament en els treballs que la sostenen,
com a director o bé com a executor. El nombre
d’autors no serà avaluable com a tal, però sí
haurà d’estar justificat pel tema, la complexitat
i extensió del mateix.

3. Es valoraran preferentment les aportaci-
ons en forma d’articles en revistes de vàlua re-
coneguda, acceptant-se com a tals les que esti-
guin ben situades en els llistats per àmbits
científics del Subject Category Listing del Jour-
nal Citation Reports del Science Citation Index
(Institute for Scientific Information –ISI–, Phi-
ladelphia, PA, USA). Eventualment, per a àrees
on cap dels àmbits del JCR s’adeqüi de mane-
ra precisa, la Comissió podrà confegir un llistat
ad hoc segons l’índex d’impacte de les revistes
en l’esmentada base de dades. Les revistes elec-
tròniques seran tingudes en compte si apareixen
en els llistats del ISI.

A l’avaluació de llibres i capítols de llibres, si
és del cas, es tindrà en compte el nombre de cites
quan això sigui possible, el prestigi internacio-
nal de l’editorial, els editors, la col·lecció on es
publica l’obra i les ressenyes de les revistes ci-
entífiques especialitzades.

4. Com a norma general, per tal d’obtenir una
avaluació positiva, les cinc aportacions del cur-
rículum abreujat hauran de complir els criteris
descrits en els punts anteriors. No obstant això,
el nombre mínim d’aportacions necessàries
podrà ser inferior si els treballs aportats tenen
una qualitat extraordinària i han tingut una alta
repercussió científica.

5. Així, i amb caràcter orientador, per superar
l’avaluació es considera necessari aportar, com
a mínim, dues publicacions en revistes d’alt im-
pacte d’entre les que consten a les diferents clas-
sificacions del Journal Citation Reports Science
Edition.

F. Àrees d’enginyeria i arquitectura

1. Les aportacions només seran valorables si
representen algun tipus d’avenç del coneixe-
ment. No es valoraran els treballs merament des-
criptius o les reiteracions de treballs anteriors,
llevat del cas que contribueixin significativament
a la consolidació del coneixement.

2. Perquè una aportació sigui presa en con-
sideració, el sol·licitant haurà d’haver participat
activament en els treballs que la sostenen, com
a director o bé com a executor. El nombre d’au-
tors no serà avaluable com a tal, però sí haurà
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d’estar justificat pel tema, la complexitat i ex-
tensió del mateix.

3. En les aportacions, es valoraran preferent-
ment:

a) Les patents en explotació o programes
d’ordinador, registrats, o que almenys consti
l’interès d’alguna empresa en la seva utilització,
les quals han de ser demostrades mitjançant
contracte de compravenda o contracte de llicèn-
cia. Es tindrà també en compte l’extensió de la
protecció de la patent (nacional, europea o pel
Tractat de Cooperació de Patents (PCT)).

b) Els treballs publicats en revistes de reco-
neguda vàlua, acceptant-se com a tals les que
ocupin posicions rellevants en els llistats per
àmbits científics en el Journal Citation Reports
Science Edition (Institute for Scientific Informa-
tion, –ISI– Philadelphia, PA, USA). Es tindran
en compte també els articles publicats en revistes
recollides en bases de dades internacionals d’en-
ginyeria (com per exemple TRIS Electronic
Bibliography Data, International Development
Abstracts, International Civil Engineering
Abstracts, Environmental Abstracts, Applied
Mechanic Reviews, etc.) i les que figurin en
índexs internacionals de publicacions d’arqui-
tectura (per exemple, Arts and Humanities Ci-
tation Index, Avery Index to Architectural Pe-
riodicals, Francis, etc.) sempre que satisfacin els
criteris per a les revistes que s’especifiquen en
l’annex 2. Les revistes electròniques es conside-
raran quan apareguin en els llistats del ISI o
compleixin els criteris de l’annex 2.

c) Seran valorats els treballs publicats en les
actes de congressos que posseeixin un sistema
de revisió externa per parells, quan aquestes
actes siguin vehicle de difusió del coneixement
comparable a les revistes internacionals de pres-
tigi reconegut.

d) Els desenvolupaments tecnològics impor-
tants en els quals es demostri el seu reconeixe-
ment.

e) Els projectes arquitectònics, urbanístics o
d’enginyeria civil seran valorats pel seu caràc-
ter innovador, constatat pels premis i distinci-
ons rebuts, pel seu impacte en la literatura es-
pecialitzada nacional i internacional o per haver
estat mostrats en exposicions amb catàleg.

f) En l’avaluació dels llibres i capítols de lli-
bres, si és procedent, es tindran en compte el
nombre de cites quan sigui possible, el prestigi
internacional de l’editorial, els editors, la col·-
lecció en la qual es publica l’obra i les ressenyes
a les revistes científiques especialitzades.

g) La participació rellevant en exposicions de
prestigi, de caràcter monogràfic dedicades a un
sol autor. També es considerarà la participació
com a comissari de les mateixes, sempre que es
publiqui un catàleg amb repercussió en els mit-
jans especialitzats nacionals i internacionals.

4. Com a norma general, per obtenir una
avaluació positiva, les aportacions del currícu-
lum abreujat hauran de complir alguns dels cri-
teris descrits en els punts anteriors. De mane-
ra excepcional, el nombre mínim d’aportacions
per obtenir una avaluació positiva podrà ser
inferior a cinc si els treballs aportats tenen una
extraordinària qualitat i han tingut una alta re-
percussió científica o tècnica.

5. Amb caràcter orientador, per obtenir una
avaluació positiva, en les àrees d’enginyeria es

considerarà necessari que les aportacions com-
pleixin alguna de les següents condicions míni-
mes: a) que dues d’aquestes siguin patents que
observin allò descrit en l’apartat 3.a, b) que dues
d’aquestes siguin articles de la seva especialitat
publicats en revistes recollides en els llistats del
Journal Citation Reports Science Edition, ex-
closes aquelles editades a partir d’actes de con-
gressos.

Per a les àrees d’Arquitectura, també amb
caràcter orientador, per obtenir una avaluació
positiva, es considera necessari que les aporta-
cions compleixin alguna de les següents condi-
cions mínimes: (a) que dues d’elles siguin pro-
jectes arquitectònics, urbanístics o eventualment
d’Enginyeria civil que compleixin allò esmen-
tat en l’apartat 3.e, b) que dos siguin patents o
programes d’ordinador registrats que complei-
xin l’especificat en l’apartat 3.a, c) que dos siguin
llibres de difusió i referència internacional, o d)
que dos articles siguin publicats en revistes tam-
bé de difusió internacional i reconegut presti-
gi i en qualsevol cas que compleixin amb els
criteris de l’annex 2.

ANNEX 2

Criteris perquè un mitjà de difusió de la recerca
(revista, llibre, congrés) sigui reconegut com de
mínim impacte

Criteris que fan referència a la qualitat informa-
tiva de la revista com a mitjà de comunicació
científica:

1. Identificació dels membres dels comitès
editorials i científics.

2. Instruccions detallades als autors.
3. Informació sobre el procés d’avaluació i

selecció de manuscrits emprats per la revista,
editorial, comitè de selecció, incloent-hi, per
exemple, els criteris, procediment i pla de revisió
dels revisors o jutges.

4. Traducció del sumari, títols dels articles,
paraules clau i resums en anglès, en cas de re-
vistes i actes de congressos.

Criteris sobre la qualitat del procés editorial:
1. Periodicitat de les revistes i regularitat i

homogeneïtat de la línia editorial en cas d’edi-
torials de llibres.

2. Avaluacions prèvies d’allò publicat per
experts que no formin part de l’equip editori-
al.

3. Anonimat en la revisió dels manuscrits.
4. Comunicació motivada de la decisió edi-

torial, per exemple, una notificació motivada de
la revista/editorial/comitè de selecció sobre la
decisió que inclogui les raons per a l’acceptació,
revisió o rebuig del manuscrit, així com els dic-
tàmens originals (o revisats per la redacció)
emesos pels experts externs.

5. Consell de redacció, o comitè de redacció
integrat pel director, secretari i alguns vocals.

6. Consell assessor, format per professionals
i investigadors de reconeguda solvència, sense
vinculació institucional amb la revista o edito-
rial, i orientat a marcar la política editorial i
sotmetre-la a avaluació i auditoria.

Criteris sobre la qualitat científica de les revistes.
1. Més del 75% dels articles publicats a la

revista han de ser treballs que comuniquin re-
sultats d’investigació originals.

2. Més del 75% dels autors han de ser externs
al comitè editorial i aliens a l’organització de
l’editorial de la revista.

A més dels punts anteriors, es valorarà espe-
cialment que la revista contingui una secció fixa
amb informació estadística sobre el nombre de
treballs rebuts i publicats. També es considerarà
especialment la progressiva indexació de les
revistes a les bases de dades internacionals es-
pecialitzades.

(06.324.113)

*
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DEPARTAMENT
DE CULTURA

INSTITUT CATALÀ
DE LES INDÚSTRIES CULTURALS

RESOLUCIÓ
CLT/3757/2006, de 9 de novembre, per la qual
es modifica la dotació pressupostària de la con-
vocatòria de concurs públic per a la concessió de
subvencions a empreses catalanes per a l’assis-
tència i participació a fires, festivals i mercats in-
ternacionals durant l’any 2006.

Per la Resolució CLT/363/2006, de 14 de fe-
brer (DOGC núm. 4580, de 24.2.2006), es con-
voca concurs públic per a la concessió de sub-
vencions a empreses catalanes per a l’assistència
i participació a fires, festivals i mercats interna-
cionals durant l’any 2006;

L’apartat 2 de la Resolució esmentada preveu
una dotació de 600.000,00 euros, amb càrrec a
la partida 470.0001 del pressupost de l’Institut
Català de les Indústries Culturals per a l’any
2006;

Al mateix apartat 2 s’estableix que la dota-
ció màxima prevista podrà ser ampliada en fun-
ció de les sol·licituds rebudes i de les disponibi-
litats pressupostàries;

Vista la proposta de la directora de l’Àrea de
Promoció Internacional de modificar la dotació
inicialment prevista en el sentit d’augmentar-la
en 100.000,00 euros, amb càrrec a la partida
470.0001 del pressupost de l’Institut Català de
les Indústries Culturals per a l’any 2006,

RESOLC:

Modificar la dotació pressupostària de la
convocatòria de concurs públic per a la concessió
de subvencions a empreses catalanes per a l’as-
sistència i participació a fires, festivals i mercats
internacionals durant l’any 2006, que queda fi-
xada en un màxim de 700.000,00 euros, amb
càrrec a la partida 470.0001 del pressupost de
l’Institut Català de les Indústries Culturals per
a l’any 2006.

Barcelona, 9 de novembre de 2006

XAVIER MARCÉ I CAROL

Director

(06.312.158)

*

DEPARTAMENT
DE SALUT

ORDRE
SLT/553/2006, de 16 de novembre, per la qual es
prorroga la vigència del Programa de Seguretat
de la Informació al Departament de Salut.

En virtut de l’Ordre SLT/88/2006, de 6 de
març (DOGC núm. 4591, de 13.3.2006), es va
crear el Programa de Seguretat de la Informa-
ció al Departament de Salut amb la finalitat de
garantir que l’ús de les tecnologies de la infor-
mació i dels sistemes d’informació al Departa-
ment de Salut es porti a terme amb paràmetres
adequats de seguretat, amb una vigència asso-
ciada a la duració de la legislatura.

L’assoliment dels objectius del Programa,
atesa la finalització anticipada de la legislatura,
fa necessari prorrogar un any el seu termini de
vigència.

En conseqüència, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 61 i següents de la Llei 13/
1989, de 14 de desembre, d’organització, proce-
diment i règim jurídic de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya,

ORDENO:

Article únic
El termini de vigència del Programa de Se-

guretat de la Informació al Departament de
Salut, creat per l’Ordre SLT/88/2006, de 6 de
març, es prorroga pel període d’un any a comp-
tar de l’endemà de la publicació d’aquesta Or-
dre al DOGC.

Barcelona, 16 de novembre de 2006

MARINA GELI I FÀBREGA

Consellera de Salut

(06.311.068)

RESOLUCIÓ
SLT/3743/2006, de 20 de novembre, per la qual
es dóna publicitat a la donació realitzada per la
Fundació Privada Jordi Gol i Gurina, a favor de
l’Institut Català de la Salut.

Mitjançant la Resolució d’11 de juliol de 2006,
la consellera de Salut va acceptar la donació de
material divers, instrumental i mobiliari sanitari,
a favor de l’Institut Català de la Salut.

Vist el que disposa l’article 12.2 del Decret
legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de patrimoni de
la Generalitat de Catalunya,

RESOLC:

Donar publicitat a la donació realitzada per
la Fundació Privada Jordi Gol i Gurina, a fa-
vor de l’Institut Català de la Salut, a l’empara
de l’article 12.2 del Decret legislatiu 1/2002, de
24 de desembre, pel qual s’aprova el Text re-
fós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de
Catalunya, en els termes que preveu l’annex
d’aquesta Resolució.

Barcelona, 20 de novembre de 2006

MARTA SEGURA I BONET

Secretària general

ANNEX

Entitat donant: Fundació Privada Jordi Gol i
Gurina.
Entitat donatària: Institut Català de la Salut.
Objecte de la donació: material divers, instru-
mental i mobiliari sanitari.
Import: 67.894,67 euros.
Càrregues i gravàmens: lliure.

(06.311.089)

RESOLUCIÓ
SLT/3745/2006, de 17 de novembre, per la qual
es dóna publicitat a les subvencions concedides
pel Departament de Salut per al concurs públic
número 930/2006, de 3 d’abril, per a la conces-
sió de subvencions a entitats de caràcter no lucra-
tiu per al finançament d’activitats adreçades al
foment i al suport de la salut corresponents a l’any
2006.

En compliment del que estableix la base 8.6
de l’Ordre SLT/145/2006, de 30 de març, per la
qual s’aproven les bases reguladores de la con-
cessió de subvencions per al finançament a en-
titats de caràcter no lucratiu que realitzin acti-
vitats adreçades al foment i al suport de la salut
(DOGC núm. 4608, de 5.4.2006), i d’acord amb
l’article 18.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novem-
bre, general de subvencions,

Fent ús de les atribucions que em confereix
l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desem-
bre, d’organització, procediment i règim jurídic
de l’Administració de la Generalitat de Cata-
lunya,

RESOLC:

Donar publicitat a les subvencions concedi-
des pel Departament de Salut per al concurs
públic número 930/2006, de 3 d’abril, per a la
concessió de subvencions entitats de caràcter no
lucratiu per al finançament d’activitats adreça-
des al foment i al suport de la salut corresponents
a l’any 2006, a l’empara de l’article 18.3 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subven-
cions, en els termes que preveu l’annex d’aques-
ta Resolució.

Barcelona, 17 de novembre de 2006

MARINA GELI I FÀBREGA

Consellera de Salut

ANNEX

Subvencions amb càrrec al crèdit D/482000100/
4190 (import total de 2.021.766,37 euros)

Entitat: Associació de Familiars de Malalts
d’Alzheimer de Tarragona.
Projecte: accions de suport a entitats.
Subvenció: 10.000,00 euros.

Entitat: AECC, Associació Espanyola contra el
Càncer, Catalunya contra el Càncer.
Projecte: accions de suport a entitats.
Subvenció: 6.000,00 euros.

Entitat: La Fageda, SCCL.
Projecte: accions de suport a entitats.
Subvenció: 30.000,00 euros.


