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1. Introducció 
L’activitat acadèmica del personal docent i investigador (PDI) universitari comprèn la 
realització de funcions docents, d’investigació, d’innovació i transferència i de direcció 
i gestió. 

En el cas concret de les funcions d’investigació i d’innovació i transferència, el 
Programa de suport a les activitats d’investigació i d’innovació i transferència del PDI 
de la Universitat Jaume I (en endavant Programa) és una iniciativa per a donar suport i 
valorar la implicació del professorat de l’UJI en la millora de la qualitat i l’excel·lència 
en aquestes activitats. L’aplicació del Programa afectarà la dedicació docent inicial1 del 
PDI. 

 
2. Aplicació 
L’aplicació del Programa consisteix en la reducció de la dedicació docent inicial del 
PDI pel reconeixement d’activitats investigadores i d’innovació i transferència. 
Aquestes activitats es quantifiquen mitjançant l’avaluació de l’activitat investigadora 
realitzada per l’UJI, el nombre de trams d’avaluació positiva de l’activitat investigadora 
(sexennis), les tesis doctorals dirigides i/o tutoritzades els darrers quatre anys, la 
participació en projectes de recerca europeus/internacionals i la direcció/edició de 
revistes científiques de l’UJI. 

La reducció de capacitat docent s’aplica a tot el PDI a temps complet i en actiu a l’UJI, 
llevat que s’indique expressament el contrari.  

A continuació, es presenten les reduccions de dedicació docent que cal aplicar. 

Reducció per activitat investigadora avaluada per l’UJI 
Reducció en funció de l’activitat investigadora avaluada d’acord amb els indicadors que 
s’inclouen en les taules de l’annex I, els quals seran proporcionats per l’Oficina per a la 
Cooperació en Investigació i Desenvolupament Tecnològic (OCIT). Es pren com a 
referència l’últim període de sis anys disponible a 1 de gener de l’any d’aplicació del 
Programa. S’aplicarà una reducció de tres crèdits al professorat amb dedicació docent 
inicial de 32 crèdits amb una puntuació superior als 25 punts. Aquesta reducció no és 
consolidable a l’efecte de la dotació de figures a temps complet de les àrees de 
coneixement. 

Si la persona sol·licitant ha gaudit de permís de lactància, del permís retribuït per a 
persones en estat de gestació, de maternitat/paternitat, d’adopció i acolliment, de 
períodes d’excedència per cura de familiars i per raó de violència de gènere o terrorista 
iguals o superiors a 120 dies dins del període d'avaluació, o ha patit una baixa per 
malaltia igual o superior a 180 dies consecutius tindrà dret a un augment en el període 
avaluat igual al temps que ha durat el permís. 

 

 

                                                 
1 Definida en el document de “Dedicació docent i obligacions d’assistència a l’estudiantat del PDI de la 
Universitat Jaume I”, que s’inclou en la Documentació per a l’organització del curs acadèmic 
corresponent. 
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Reduccions per sexennis d’investigació 
Aquestes reduccions són d’aplicació al professorat amb dedicació docent inicial de 32 o 
24 crèdits. La data de referència per a obtenir les dades de sexennis d’investigació serà 
l’1 de gener de l’any d’aplicació del Programa, i les reduccions s’aplicaran d’acord amb 
la següent taula. 

 
Nombre de sexennis 

d’investigació Crèdits de reducció 

1 1,5 
2 3,0 
3 4,0 
4 5,0 

La reducció per sexennis d’investigació és consolidable per a la dotació de figures a 
temps complet de les àrees de coneixement. També es considerarà a aquest efecte la 
reducció per sexennis d’investigació corresponent al professorat amb dedicació inicial 
de 16 crèdits, incloent-hi la reducció d’un crèdit per cada sexenni d’investigació 
reconegut addicional al quart. Així mateix, es considerarà també la reducció 
corresponent al professorat emèrit, en comissió de serveis o en serveis especials, així 
com al professorat en excedència per investigació (prevista en l’article 86.2 de la Llei 
14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació) o per algun dels 
següents supòsits dels prevists en la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic: per cura 
de familiars, per raó de violència de gènere o per raó de violència terrorista. 

 

Reducció per direcció i tutorització de tesis defensades durant els darrers quatre anys 
Aquesta reducció de dedicació per la direcció i tutorització de tesis defensades es 
calcula tenint sempre com a període de còmput els quatre anys naturals anteriors al 
d’aplicació del Programa. La reducció és d’aplicació a tot el PDI independentment de la 
seua dedicació inicial i no és consolidable a l’efecte de la dotació de figures a temps 
complet de les àrees de coneixement. Es poden reduir fins a un màxim de dos crèdits 
per tesis equivalents defensades (TED, vegeu la definició en l’annex II), dirigides o 
tutoritzades, en els últims quatre anys, segons l’esquema següent: 

 
Nombre de TED Crèdits de reducció

< 1 0,0 
>= 1 i < 2 0,5 
>= 2 i < 3 1,0 
>= 3 i < 4 1,5 

>= 4 2,0 

 

Reducció per participació en projectes de recerca europeus/internacionals 
Aquesta reducció té per objecte incentivar la participació del professorat en projectes de 
recerca d’àmbit internacional, particularment en el programa marc Horitzó 2020, i no és 
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consolidable a l’efecte de la dotació de figures a temps complet de les àrees de 
coneixement. 

En el cas de projectes finançats en les convocatòries d’excel·lència del Consell Europeu 
d’Investigació (ERC) s’aplicarà una reducció igual al percentatge de dedicació de 
l’investigador o investigadora indicat en la sol·licitud. De manera orientativa, aquest 
percentatge se situa al voltant del 50% en la convocatòria “Advanced Grants” i del 60% 
per a les convocatòries de “Starting Grants” i “Consolidator Grants”. 

Els projectes finançats amb convocatòries del programa H2020 i similars, amb 
investigador o investigadora principal de l’UJI, donen lloc a reduccions de dedicació 
docent segons la taula: 
 

Tipus de projecte Crèdits 
reducció/any 

Coordinats a l’UJI 4  
No coordinats a l’UJI 2 

 

No serà d’aplicació aquest programa a accions Marie Sklodowska Curie, exceptuada la 
coordinació de xarxes ITN i la coordinació o participació en l’European Joint 
Doctorate. 

Les reduccions es podran assignar a qualsevol professor o professora participant en el 
projecte segons la proposta de l’investigador o investigadora principal i seran 
d’aplicació des del curs immediatament posterior a la posada en marxa del projecte i 
fins a la seua finalització. 

Reducció per direcció/edició de revista científica de l’UJI 
Al professorat que ocupe la direcció/edició d’una revista científica reconeguda dins del 
Pla propi d’investigació de la Universitat Jaume I se li assigna una reducció en funció 
dels criteris de qualitat assignats a la revista d’acord amb la següent taula:   

 
Revista Crèdits de reducció 

Indexada en SCOPUS o amb el 
segell de qualitat FECYT 2 

Indexada en Emerging Source 
Citation Index (ESCI) 1 

Indexada en altres bases de dades 0,5 

Per a l’aplicació de la reducció en un curs acadèmic s’utilitzarà la valoració assignada a 
la revista en la convocatòria del Pla propi d’investigació de la Universitat Jaume I 
immediatament anterior. Aquesta reducció no és consolidable a l’efecte de la dotació de 
figures a temps complet de les àrees de coneixement. 
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Annex I 

Taula de baremació de l’activitat investigadora 
Indicadors proporcionats per l’OCIT, prenent com a referència l’últim període de sis 
anys disponible a 1 de gener de l’any d’aplicació del Programa. 

 
Codi Concepte Punts

Producció: Publicacions
I00 Articles en revistes i capítols de llibres classificats en la categoria A de 

l’Escala de valoració dels resultats d’investigació 
4,00

I01 Articles en revistes, capítols de llibres i aportacions a congressos 
classificats en la categoria B de l’Escala de valoració dels resultats 
d’investigació 

2,00

I02 Articles en revistes, capítols de llibres i aportacions a congressos 
classificats en la categoria C de l’Escala de valoració dels resultats 
d’investigació 

1,00

I03 Llibres classificats en la categoria A de l’Escala de valoració dels resultats 
d’investigació 

8,00

I04 Llibres classificats en la categoria B de l’Escala de valoració dels resultats 
d’investigació 

4,00

I05 Llibres classificats en la categoria C de l’Escala de valoració dels resultats 
d’investigació 

2,00

I06 Llibres traduïts amb ISBN i aparat crític 3,00
I07 Editor de llibre/monografia internacional amb ISBN 3,00
I08 Editor de llibre /monografia nacional/creació literària amb ISBN 1,25

Producció: Patents
I12 Patents internacionals en explotació o llicenciades 8,00
I13 Patents internacionals registrades 3,00
I14 Patents nacionals en explotació o llicenciades  5,00
I15 Patents nacionals registrades  1,00

Producció: Activitats de creació artística
I16 Exposicions comissariades en espais institucionals de reconegut prestigi  4,00

   
Projectes de R+D 

(en convocatòries institucionals amb avaluació científica per part d’una agència acreditada)
I21 Participacions com a investigador o investigadora principal en projectes 

d’investigació europeus  
4,00

I22 Participacions com a investigador o investigadora no principal en projectes 
d’investigació europeus  

2,00

I23 Participacions com a investigador o investigadora principal en projectes 
d’investigació estatals, autonòmics o UJI  

2,50

I24 Participacions com a investigador o investigadora no principal en projectes 
d’investigació estatals, autonòmics o UJI  

1,00

I25 Participacions com a investigador o investigadora principal en projectes 
d’infraestructura i accions integrades 

1,00

I26 Participacions com a investigador o investigadora no principal en projectes 
d’infraestructura i accions integrades  

0,50
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Convenis i contractes de R+D

I27  Direccions de projectes de R+D amb conveni/contracte subscrit amb 
empreses o institucions  

1,00

I28  Assistències tècniques, dictàmens i informes contractats amb empreses  0,75
I29  Participació en projectes de R+D amb conveni/contracte subscrit amb 

empreses o institucions  
0,50

Estades d’investigació en altres centres nacionals o estrangers 
I30 Estades: serà necessari acreditar estades en centres nacionals o estrangers 

de més de 90 dies, que es comptabilitzaran com la suma de les estades de 
duració superior a 15 dies. La puntuació s’obtindrà segons el següent 
barem:  

 

 Per cada 30 dies en centre estranger 1,50
 Per cada 30 dies en centre nacional 0,75

Altres
I31 Altres  1,00
 

 

Annex II 

Definició de tesis equivalents defensades (TED) 
 

El càlcul del nombre de tesis equivalents defensades (TED) es realitza d’acord amb els 
següents criteris: 

- les tesis llegides a l’UJI sense menció de doctorat internacional computen 
inicialment 1,00 TED. 

- les tesis llegides a l’UJI amb menció de doctorat internacional computen 
inicialment 1,50 TED. 

- les tesis llegides en una altra universitat computen inicialment 0,75 TED. 

En el cas de tesis codirigides, aquestes computen de forma inversament proporcional al 
nombre de codireccions, segons l’escala següent: 

- en el cas de dues codireccions es computa un 75% del valor inicial per cadascuna. 

- en el cas de més de dues codireccions computen el valor inicial dividit entre el 
nombre de codireccions per cadascuna. 

Per al càlcul de la reducció de la dedicació docent es computa el 100% de les TED 
dirigides i el 20% de les TED tutoritzades pel professorat, segons la informació que hi 
figure en la base de dades. 


