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1. Dades de l’organització 

Número de sol·licitud 2019ES374812 

Nom de l’organització sota revisió 
UNIVERSITAT JAUME I (UJI)  

Espanya  

Dades de contacte de l’organització 

Vicerectorat d’Investigació i Transferència 

Av. de Vicent Sos Baynat, s/n  

12071 Castelló de la Plana 

Espanya 

Data d’aprovació de la Carta i el Codi 05/02/2019 

Dia d’enviament 04/03/2020 

Pàgina web https://www.uji.es/investigacio/HRS4R 

1.1. Descripció de la Universitat Jaume I   

La Universitat Jaume I, fundada en 1991, és l’única universitat pública del nord de la Comunitat 
Valenciana (Espanya). La seua oferta formativa és àmplia i atractiva, amb 32 estudis de grau, 44 
màsters oficials, 22 màsters propis i 21 programes de doctorat, tots adaptats a l’espai europeu 
d’educació superior.  

Aproximadament 13.000 alumnes cursen estudis en quatre facultats i l’Escola de Doctorat. Tot 
això en un campus únic, modern i atractiu, amb àmplies zones verdes, biblioteca i instal·lacions 
esportives. La Universitat és pionera en l’ús de tecnologies digitals i disposa de serveis 
centralitzats d’instrumentació científica i d’un parc tecnològic, científic i empresarial per a la 
innovació i la transferència del coneixement generat en la Universitat cap a la societat.  

La investigació que desenvolupen els seus 177 grups d’investigació i 14 instituts d’investigació 
ha experimentat un gran creixement durant els últims anys, la qual cosa la situa, malgrat la seua 
mida reduïda, en posicions de prestigi en el context nacional i internacional. En aquest moment, 
al campus de la Universitat Jaume I es desenvolupen un total de 122 projectes d’investigació 
finançats amb fons externs competitius, 17 dels quals europeus. 

2. Descripció del procés 

La Carta Europea del Personal Investigador és un document que reuneix una sèrie de principis i 
exigències generals que especifiquen el paper, les responsabilitats i els drets del personal 
investigador i de les entitats que empren i/o financen personal investigador. El Codi de conducta 
per a la contractació de personal investigador, inclòs dins de la Carta, consta d’una sèrie de 
principis i exigències generals que s’han de seguir per a contractar investigadors i investigadores. 

https://www.uji.es/investigacio/hrs4r
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Aquest document consta de 40 principis que, agrupats en quatre àmbits (aspectes ètics i 
professionals del personal investigador, la seua selecció i contractació, les condicions de treball 
i seguretat social i, finalment, la formació i carrera), té com a destinataris tot el personal 
investigador, en qualsevol de les etapes de les seues carreres, i cobreix tots els camps 
d’investigació en els sectors públics i privats, amb independència de la naturalesa del lloc de 
treball (qualsevol tipus de contracte, salari, beca, contractat a través d’una ajuda, etc.) o del lloc 
que ocupe. 

L’Estratègia HRS4R integra un conjunt d’actuacions dissenyades per la Comissió Europea per a 
afavorir l’adhesió d’universitats i institucions d’investigació, així ́ com dels organismes 
finançadors de la investigació, als principis de la Carta Europea del Personal Investigador i Codi 
de conducta per a la contractació de personal investigador. 

L’Estratègia es desenvolupa en diferents etapes: 

 La notificació a la Unió Europea del seu compromís a adoptar, sempre que no hi haja 
impediments per a la seua implementació, els principis de la Carta i el Codi. 

 Una anàlisi interna de la institució per a comparar les seues pràctiques investigadores 
en matèria d’ètica professional, selecció i contractació, condicions laborals i formació 
amb els principis de la Carta i el Codi i la elaboració i publicació d’un Pla d’Acció per a 
impulsar el seu alineament. 

 Un període de dos anys per a la implementació del Pla d’Acció. 

 Un procés d’autoavaluació interna del compliment dels compromisos establits en el Pla 
d’Acció. 

 Un període de tres anys per a la implementació del Pla d’Acció revisat. 

 Un procés d’avaluació externa. 

L’estratègia HRS4R és un compromís a llarg termini que cobreix un període temporal de molts 
anys, que inclou esforços i l’assignació de recursos humans i materials i, sens dubte, tan sols té 
sentit si tenim la complicitat de tota la comunitat investigadora amb independència de la 
naturalesa del lloc de treball (qualsevol tipus de contracte, salari, beca, contractat a través d’una 
ajuda, etc.). 

2.1. Consideracions generals 

Després del nomenament de la nova rectora Eva Alcón Soler (Decret 70/2018, d’1 de juny, del 
Consell de la Generalitat Valenciana), i del seu nou equip de govern, s’inicia la posada en marxa 
de l’Estratègia de Recursos Humans per al Personal Investigador de la Universitat Jaume I.  

Amb la finalitat d’iniciar les primeres actuacions del procés i impulsar l’Estratègia, el Consell de 
Direcció de la Universitat va aprovar el dia 18 de setembre de 2018 nomenar un Comitè Directiu, 
integrat per responsables de l’Equip de Govern de la Universitat, i un Comitè Tècnic compost 
per diferents responsables de serveis tècnics i administratius de la Universitat i personal 
investigador en totes les fases de la carrera investigadora. 
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Finalment, e l 28 de novembre de 2018, el Consell de Govern de  la Universitat Jaume I va aprovar 
per unanimitat l’adhesió a la Carta Europea del Personal Investigador i Codi de conducta per a 
la contractació de personal investigador així com el nomenament dels membres dels dos 
comitès. Tot això com una estratègia dirigida a: 

 Aconseguir els objectius estratègics, en matèria d’investigació, tal com s’estableixen en 
el seu Pla d’Acció de Govern 2019-2022. 

 Millorar els processos de selecció i contractació de personal investigador. 

 Reconèixer les necessitats del personal investigador. 

 Millorar els processos interns en investigació en reconèixer, refinar i desenvolupar 
bones pràctiques 

 Impulsar la investigació i incrementar la competitivitat dels seus grups, especialment en 
projectes europeus 

Des d’aquell moment, i fins a l’actualitat, es ve desenvolupant un procés extensiu i continu de 
participació dels membres de la comunitat investigadora a diferents nivells: enquesta en línia, 
grups de discussió per a refinar els resultats de l’enquesta a través d’una anàlisi més detallada, 
entrevistes amb el personal administratiu, especialment el que desplega la seua activitat en els 
processos de selecció i contractació del personal investigador en el Servei de Recursos Humans. 

2.2. Comitè Directiu  

El Comitè Directiu està integrat per responsables de l’Equip de Govern de la Universitat i àrees 
de gestió i té per objectiu supervisar tot el procés en el seu conjunt, Gap Analysis, Action Plan i 
la implementació de l’Estratègia HRS4R a la Universitat Jaume I. El Comitè Directiu revisa i aprova 
les propostes del Comitè Tècnic i marca les línies polítiques del projecte.  

El Comitè Directiu està format per huit persones: 

 Vicerector d’Investigació i Transferència (coordinador): Jesús Lancis Sáez  

 Vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat: Ximo Gual Arnau  

 Vicerector d’Internacionalització i Cooperació: Joan Antoni Martín Montaner  

 Vicerector de Planificació, Coordinació i Comunicació: Modest Fabra Valls  

 Gerent: Andrés Marzal Varó  

 Vicegerent de Personal i Organització: José Luis Gordo García-Madrid  

 Cap del Servei de Recursos Humans: Vicente Sales Pascual  

 Cap de l’Oficina de Cooperació en Recerca i Desenvolupament Tecnològic: Ismael 
Rodrigo Martínez 

Com s’ha indicat anteriorment, la proposta del Comitè, presentada el 18 de setembre de 2018 
pel Consell de Direcció de la Universitat Jaume I, va ser aprovada per unanimitat pel Consell de 
Govern de la Universitat el 28 de novembre de 2018.  

https://www.uji.es/institucional/estrategia/plans/estrategic/?urlRedirect=http://www.uji.es/institucional/estrategia/plans/estrategic/&url=/institucional/estrategia/plans/estrategic/&urlRedirect=http://www.uji.es/institucional/estrategia/plans/estrategic/&url=/institucional/estrategia/plans/estrategic/
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El vicerector d’Investigació i Transferència és el responsable de la coordinació de totes les 
tasques per a la posada en marxa de l’Estratègia HRS4R a la Universitat Jaume I.  

El calendari de reunions del Comitè Directiu ha sigut el següent: 

 07/01/2019: Posada en marxa del procés. 

 06/05/2019: Proposta de modificació de la Comissió Tècnica, amb la inclusió de la 
vicerectora adjunta de Revisió Normativa i Planificació, professora Andrea Planchadell. 
Es debat el cronograma i la metodologia de treball, la segmentació del personal 
investigador i la proposta d’enquesta. 

 18/11/2019: Presentació de resultats preliminars després de l’execució i anàlisi de 
l’enquesta i després de la consulta al personal investigador en els grups de discussió 

 17/02/2020: Revisió i aprovació dels documents finals. 

El Comitè ha comunicat el seu treball al conjunt de la comunitat universitària en dues reunions 
de Comissió d’Investigació  i Doctorat (28-10-2019 i 20-02-2020) i una del Consell de Govern (24-
02-2020). 

2.3. Comitè Tècnic 

El Comitè Tècnic, integrat per un equip multidisciplinari de diferents serveis i investigadors i 
investigadores, serà l’encarregat d’impulsar i assegurar la marxa del projecte i de preparar la 
documentació de cada etapa. També de realitzar propostes per a millorar l’alineament i fer una 
valoració i validació inicial de l’anàlisi. 

El Comitè Tècnic està integrat per dotze persones: 

 Vicerector d’Investigació i Transferència (coordinador): Jesús Lancis Sáez  

 Vicerector adjunto de Planificació i Qualitat: Iván Barreda Tarrazona  

 Vicerectora adjunta de Revisió Normativa i Simplificació: Andrea Planchadell Gargallo (a 
partir del 06/05/2019 a proposta del Comitè Directiu). 

 Vicerectora adjunta de Mobilitat  Acadèmica i Pràctiques Internacionals: Eva Camacho 
Cuena  

 Responsable de l’Oficina de Projectes Europeus i Internacionals: Cristina Isabel 
Villarroya Berges  

 Tècnica de l’Oficina de Promoció i Avaluació de la Qualitat: Silvia Guillamón Beade  

 Tècnic del Servei de Recursos Humans: José Carlos Martínez Moreno  

 Representant del personal investigador de la categoria R1: Victoria Bosch Moreno, 
Facultat de Ciències Humanes i Socials 

 Representant del personal investigador de la categoria R2: Vicent Gimeno García, Escola 
Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 

 Representant del personal investigador de la categoria R3: Azucena García Palacios, 
Facultat de Ciències de la Salut 
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 Representant del personal investigador de la categoria R4: Mª Aurora García Gallego, 
Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques  

 Administrativa de l’Oficina  de Promoció i Avaluació de la Qualitat: Patricia Muñoz 
Ventura 

El Comitè Tècnic, proposat el 18 de setembre de 2018 pel Consell de Direcció de la Universitat 
Jaume I, va ser aprovat per unanimitat pel Consell de Govern de la universitat el 28 de novembre 
de 2018.  

El vicerector adjunt de Planificació i Qualitat és el responsable de la coordinació del Comitè 
Tècnic. 

El calendari de reunions del Comitè Tècnic ha sigut el següent: 

 21/01/2019: Se acorda la planificació i metodologia de treball, i també la creació de la pàgina 
web. 

 20/02/2019 (executiva): Revisió del diagrama de GANNT, del procediment i de l’aplicació 
informàtica on carregar la documentació. 

 01/03/2019 (executiva): Planificació de les reunions amb els serveis segons principis. 

 14/03/2019: S’informa de les modificacions en el Comitè, es proposa treballar en la pàgina 
web, es defineixen els stakeholders, es decideix informar els caps de servei de les reunions 
a dur a terme i classificar el personal investigador segons R (R1-R4). 

 20/03/2019 (executiva): Revisar correu informatiu per a caps de servei, elegir els 
investigadors i investigadores que han de formar part del Comitè Tècnic, revisar l’enquesta, 
consensuar la plantilla de consulta per als serveis i aprovar on es crearà el nou web HRS4R 
de l’UJI. 

 14/05/2019 (executiva): Informar de les decisions preses en la reunió del Comitè Directiu 
(06/05/2019) i desplegament per a la seua implantació.  

 28/06/2019: Presentar noves integrants investigadores, informar sobre l’estat d’execució del 
projecte, informar sobre la pàgina web institucional, presentar resultats preliminars 
d’enquestes i entrevistes amb els serveis i òrgans de direcció consultats i proposta de grups 
de discussió.  

 11/10/2019 (executiva): Revisió de la informació sol·licitada en l’aplicació informàtica 
d’Euraxess. 

 23/10/2019 (executiva): Es treballa conjuntament amb el Servei de Recursos Humans en el 
document OTM-R. Es realitza un diagnòstic de la situació de la Universitat en relació amb les 
propostes de l’OTM-R. 

 05/11/2019 (executiva): Es treballa conjuntament amb el Servei de Recursos Humans i 
l’Oficina de Cooperació en Investigació i Desenvolupament Tecnològic en el document OTM-
R. S’afina el diagnòstic de la situació de la Universitat en relació a les propostes de l’OTM-R. 

 05/11/2019 (executiva): Se sol·licita un resum dels resultats preliminars dels grups de 
discussió. Es valora la possibilitat de sol·licitar una pròrroga per a la tramesa de la 
documentació a la Unió Europea. 

 12/12/2019 (executiva): Es concreta la sol·licitud de la pròrroga, es consensua la traducció 
de la documentació a una empresa externa. 
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 15/01/2020 (executiva): Es treballa a ultimar els detalls de la informació complementària per 
a la descripció del procés: redactar el calendari de reunions, es decideix traduir documents 
a l’anglès, descriure la metodologia i anar publicant alguns documents en la pàgina web.  

 29/01/2020 (executiva): Es revisa el Gap Analysis en el bloc d’aspectes professionals i ètics. 
S’acorden modificacions del document que aclarisquen el diagnòstic i suavitzen el format 
per a la seua difusió pública i aprovació.  

 06/02/2020 (executiva): S’acorda la manera de vincular les accions del Gap Analysis i de 
l’Action Plan, de major a menor concreció. S’estableix el format i concreció de l’Action Plan 
de manera que resulte d’utilitat per a realitzar el seguiment intern de la seua implantació.  

 12/02/2020 (executiva): Revisió del primer esborrany de tots els documents i de la 
presentació a la comunitat universitària. 

 17/02/2020: Validació de tota la documentació relativa al Gap Analysis, Action Plan i OTM-R. 

2.4. Metodologia i calendari   

Addicionalment a les reunions del Comitè Directiu i el Comitè Tècnic, s’ha seguit un procés 
extensiu i continu de participació dels membres de la comunitat investigadora en diferents 
nivells: enquesta en línia, grups de discussió per a refinar els resultats de l’enquesta a través 
d’una anàlisi més detallada, entrevistes amb el personal administratiu, especialment el que 
desplega la seua activitat en els processos de selecció i contractació del personal investigador 
en el Servei de Recursos Humans 

La metodologia emprada en l’anàlisi interna HRS4R de la Universitat Jaume I, així com les fites 
del procés, han sigut les següents: 

 L’adhesió de la Universitat Jaume I als principis de la Carta i el Codi. 

 El Comitè Directiu acorda l’estratègia a proposta del vicerector d’Investigació i 
Transferència. 

 La creació de pàgina web per a l’Estratègia: https://www.uji.es/investigacio/HRS4R 

 El Comitè Tècnic acorda la planificació i la metodologia de treball. 

 La difusió de l’estratègia entre tots els membres de la comunitat investigadora i la crida 
a la participació a través de la Comissió d’Investigació i Doctorat i l’enviament massiu de 
correus electrònics. 

 La realització de l’enquesta anònima en línia dirigida a la totalitat dels 922 investigadors 
i investigadores de la Universitat Jaume I, amb preguntes sobre el grau d’acord amb els 
40 principis de la Carta i el Codi a la Universitat Jaume I . 

 La realització de 19  entrevistes amb alts directius de 26  serveis i oficines administratives 
que donen suport als processos de gestió de la gestió. 

 La creació de quatre grups de discussió, focus groups, amb personal investigador de les 
categories (R1, R2, R3 i R4) convocades i coordinades pel Vicerectorat Adjunt de 
Planificació i Qualitat per a analitzar la situació actual i oferir propostes de millora a la 
Universitat Jaume I respectes als 40 principis de la Carta i el Codi i el procediment de 

https://www.uji.es/investigacio/hrs4r
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contractació d’investigadors i investigadores, obert, transparent i basat en mèrits (OTM-
R). El treball s’ha desenvolupat amb 25 investigadors i investigadores. 

 L’anàlisi detallada, amb tres sessions de treball, del procediment de contractació 
d’investigadors i investigadores, obert, transparent i basat en mèrits (OTM-R) amb alts 
directius del Servei de Recursos Humans, responsable de la selecció i contractació del 
personal investigador, i de l’Oficina de Cooperació en Investigació i Desenvolupament 
Tecnològic, encarregada de promoure i gestionar les activitats d’investigació i 
d’innovació tecnològica. 

 Les 7 reunions de treball del Comitè Tècnic per a la recopilació de la informació, la seua 
anàlisi i la preparació de la documentació necessària per a elaborar el diagnòstic intern 
i l’elaboració del Pla d’Acció.  

 La reunió del Comitè Tècnic per a completar i validar el Gap Analysis i la proposta de 
l’Action Plan de la Universitat Jaume I..  

 La reunió del Comitè Directiu per a la revisió i aprovació dels documents. 

 La reunió de la Comissió d’Investigació i Doctorat, amb participació de representants de 
tota la comunitat universitària, a fi d’informar els documents definitius per a la seua 
aprovació pel Consell de Govern, màxim òrgan de decisió de la Universitat Jaume I.  

 L’aprovació definitiva de la documentació pel Consell de Govern de la Universitat 
Jaume I.  

 Tramesa a la Comissió Europea dels documents i la seua publicació en el web.
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 PRINCIPALS FITES DEL PROCÉS 2018 2019 2020 

 Nov Des Gen Febr Mar Abr Maig Juny Jul Set Oct Nov Des Gen Febr Mar 

Adhesió de l’UJI als principis de la Carta                 

El Comitè Directiu acorda l’Estratègia                 

Creació de la pàgina web                 

El Comitè Tècnic acorda la planificació i metodologia de treball                 

Difusió i crida a la participació de la comunitat investigadora                 

Consulta mitjançant enquesta al personal investigador                 

Consulta mitjançant entrevistes als directius de serveis de gestió                 

Consulta mitjançant grups de discussió al personal investigador                 

Anàlisi del procediment de contractació basat en OTM-R                 

Elaboració del Gap Analysis i de l’Action  Pla                 

El Comitè Tècnic completa i valida la documentació                 

El Comitè Directiu revisa i aprova la documentació                 

La Comissió d’Investigació i Doctorat és informada                  

El Consell de Govern aprova la documentació definitiva                 

Tramesa a la Comissió Europea dels documents i publicació en la 
pàgina web. 
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2.5. Enquesta al personal investigador  

Com s’ha indicat amb anterioritat, un dels instruments utilitzats per a avaluar la percepció del 
grau d’implementació dels 40 principis de la Carta i el Codi entre el personal investigador de la 
Universitat Jaume I va ser la realització una enquesta en línia.  

La totalitat del personal investigador de la Universitat Jaume I, un total de 922 persones, va ser 
convidada a participar en l’enquesta en línia. Un total de 273 persones van respondre 
l’enquesta, xifra que representa el 29,61 % del total de la població enquestada. D’aquesta 
manera, l’índex de fiabilitat és del 95,15 %, amb un error mostral del 5 %.  

El contingut de l’enquesta va ser preparat pel Comitè Tècnic en col·laboració amb personal 
qualificat de l’Oficina de la Promoció i Avaluació de la Qualitat (OPAQ), i incloïa un total de 
quaranta qüestions: onze sobre contractació, quinze sobre condicions laborals, nou sobre 
aspectes ètics en la professió i quatre sobre formació. Addicionalment, es va habilitar un espai 
per a la recollida de comentaris. 

L’enquesta va ser realitzada utilitzant les eines usuals per a altres processos participatius en la 
Universitat. La difusió entre el personal investigador es va realitzar a través del correu 
institucional. En el correu, addicionalment a la informació sobre l’enquesta, es va proporcionar 
un enllaç per a accedir al qüestionari. L’enquesta va ser realitzada en el període comprès entre 
el 15 de maig i el 2 de juny de 2019. A la finalització del període, les persones que no havien 
completat l’enquesta van rebre un correu electrònic de reforç.  

En les gràfiques es mostra la distribució de la població i la mostra per sexe i perfil investigador. 

 

2.6. Resultats de l’enquesta 

Per a obtindre un valor numèric que descriga la percepció del grau d’implementació dels 40 
principis de la Carta i el Codi, l’escala de resposta utilitzada és de tipus Likert de 5 punts per a 
mesurar el grau d’acord/desacord (1= completament en desacord, 5=completament d’acord). 

En les gràfiques següents es mostren els resultats obtinguts, de manera agregada per a tots els 
perfils de personal investigador i sexes, per als diferents apartats: aspectes ètics en la pràctica 
professional, selecció i contractació, condicions laborals i de Seguretat Social i formació i 
desenvolupament.  
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Aspectes ètics i professionals  

 

 

 

Selecció i contractació 

 

 



14 

 

Condicions laborals i Seguretat Social 

 

 

 

 

Formació i desenvolupament 
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Amb caràcter general, s’observa que, en tots els casos, la percepció del grau d’implementació 
dels 40 principis de la Carta i el Codi és alt, superior en els aspectes ètics de la professió i la 
formació i desenvolupament. Encara que inferior, l’opinió general de les persones enquestades 
sobre el grau d’implementació dels principis en els processos de selecció i contractació (3,76 
sobre 5) i les condicions laborals (3,71 sobre 5), també és alta. 

Els resultats mostren que, segons l’opinió del personal investigador, quatre principis no estan 
tan implementats com la resta: accés a l’orientació professional (3,24), estabilitat (3,42) i 
desenvolupament professional (3,39) i la incorporació de les variacions cronològiques en els CV 
(3,31) durant els processos de selecció. 

Finalment, l’anàlisi de la mostra desagregada per sexe no mostra diferències significatives. Sí 
que hi apareixen quan la desagregació és per perfil professional, i disminueix significativament 
la percepció del grau d’implementació dels principis per part del personal de la categoria R2. 

2.7. Grups de treball 

Un segon instrument utilitzat durant el procés va ser la creació de grups de treball (focus group). 
Així, es van crear quatre grups de discussió: 

 Grup de discussió amb personal de perfil professional R1 (personal investigador 
predoctoral de diferents programes europeus, nacionals, regionals i locals, professorat 
ajudant), realitzat el 24 de setembre de 2019. 

 Grup de discussió amb personal de perfil professional R2 (personal investigador 
postdoctoral de diferents programes europeus, nacionals, regionals i locals, professorat 
ajudant doctor, investigadors i investigadores Ramón y Cajal), realitzat el 25 de 
setembre de 2019. 

 Grup de discussió amb personal de perfil professional R3 (professorat contractat doctor 
i col·laborador, professor titular d’escola universitària i catedràtic d’escola universitària 
amb el grau de doctorat, professorat titular d’universitat), realitzat el3 0 de setembre 
de 2019. 

 Grup de discussió amb personal de perfil professional R4 (professorat catedràtic 
d’universitat), realitzat l’1 d’octubre de 2019. 

Els grups van ser dinamitzats per dues persones especialistes de l’àmbit de les tècniques 
d’investigació social.   

L’anàlisi de continguts posa de manifest que la posició en la carrera acadèmica és molt 
determinant a l’hora  de percebre o donar importància a uns o a altres  elements de la carrera 
investigadora. Si les vulnerabilitats individuals són pròpies del grup predoctoral, les 
preocupacions per als postdoctorals consisteixen en la tensió entre la dedicació i la promoció. 
Seguint aquestes anàlisis, el professorat titular aborda més les formes de suport o les traves a la 
investigació i, finalment, la visió de les catedràtiques i catedràtics incideix sobre les limitacions 
a la investigació des d’una perspectiva àmplia de sistema i política universitària. 

El disseny d’una carrera investigadora articulada i coherent en els temps i convocatòries i oberta 
a la captació d’excel·lència sembla centrar un dels reptes per a la Universitat Jaume I. En les 
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dinàmiques pròpies de la investigació, les tasques de gestió dels equips i la burocràcia, en 
particular, figuren com una trava transversal a la capacitat per a fer investigació. També la 
posició de la transferència dins del sistema de promoció, que la situa com la «germana pobra» 
de la investigació. 

Com a resultat dels grups de discussió es mostra l’existència d’aspectes a millorar en diferents 
àmbits de la carrera investigadora amb peticions concretes a la universitat i reptes de futur per 
a establir un entorn de treball saludable i motivador, una estabilitat laboral equilibrada i els 
fonaments per a una investigació socialment útil. 

2.8. Entrevistes al personal d’administració i serveis 

La realització d’entrevistes individuals a alts directius dels serveis i oficines universitàries amb 
responsabilitat en gestió de la investigació va ser el tercer dels instruments que es va posar en 
marxa per a valorar la percepció del grau d’implementació dels 40 principis de la Carta i el Codi.  

L’objectiu va ser l’obtenció d’informació altament especialitzada en aquesta direcció i la 
comprovació de la possibilitat d’implementar els principis, el grau de compliment actual en la 
Universitat, la normativa d’aplicació i els suggeriments de millora que volgueren aportar.  

En la taula següent es mostren les entrevistes que es van realitzar amb els diferents serveis. 
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# Data Servei

1 16/4/2019 Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques
2 10/5/2019 Assessoria Jurídica

3 10/5/2019 Síndic de greuges
4 16/5/2019 Escola de Doctorat

5 17/5/2019 Oficina de Cooperació en Investigació i Desenvolupament Tecnològic
6 23/5/2019 Junta electoral

7
23/05/2019 (1)  
04/06/2019 (2) 
12/07/2019 (3) 

Recursos Humans

8 24/5/2019
Biblioteca
Servei de Comunicació i Publicacions

9 30/5/2019

Servei d'Informàtica

Oficina d'Innovació i Auditoria TI

Vicerectorat Campus i Vida Saludable
Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental

10 30/5/2019 Unitat d’Igualtat
11 3/6/2019 Infocampus / Portal de transparència

12 5/6/2019 Unitat Suport Educatiu

13 7/6/2019

Comissió Ètica i Responsabilitat Social Universitària

Comissió Deontològica 

Servei de Gestió Econòmica
14 12/7/2019 Responsable Projecte de Cultura Científica i Ciència Ciutadana
15 15/7/2019 Representants personal investigador

16 22/7/2019
Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat

Vicerectorat d’Investigació i Transferència

17 19/7/2019
Càtedra INCREA
Fundació Universitat Empresa
Parc Científic, Tecnològic i Empresarial ESPAITEC
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Les entrevistes van ser realitzades i dinamitzades per personal qualificat de l’Oficina  de 
Promoció i Avaluació de la Qualitat. A aquest efecte es va elaborar un qüestionari, específic per 
a cada servei, amb els principis involucrats i es va requerir informació especialitzada sobre l’estat 
actual de la implementació dels principis a la Universitat Jaume I i la identificació de les diferents 
normes en l’àmbit europeu, estatal, autonòmic i propi de la Universitat Jaume I que limiten la 
seua implementació. 

D’aquesta manera es va realitzar una cartografia amb les limitacions, es van identificar possibles 
millores en els procediments i es va prestar especial atenció a l’aparició de sinergies entre 
aquests. Tota aquesta informació es recull en el diagnòstic detallat que s’adjunta en un annex. 

2.9. Presentació als òrgans de govern 

El 28 de novembre de 2018, el vicerector d’Investigació i Transferència va informar el Consell de 
Govern de la posada en marxa de l’Estratègia HRS4R a la Universitat Jaume I. El Consell de 
Govern va aprovar per assentiment l’adhesió de la Universitat a la Carta Europea del Personal 
Investigador. 

L’article 42 dels Estatuts de la Universitat Jaume I defineix el Consell de Govern com l’òrgan de 
govern de la Universitat. Estableix les línies estratègiques i programàtiques de la Universitat, 
dicta les directrius i aprova els procediments per a la seua aplicació en els àmbits d’organització 
dels ensenyaments, la investigació, els recursos humans i econòmics i l’elaboració dels 
pressupostos, i exerceix les funcions previstes en la legislació vigent i en aquests Estatuts. 

El Consell de Govern està format per: 

a) Com a membres nats, els tres següents: la rectora o el rector, que el presideix, i les 
persones que ocupen la Gerència i la Secretaria General, la qual es farà càrrec també de 
la Secretaria del Consell. 

b) Tres persones triades o designades pel Consell Social de la Universitat Jaume I..  

c) Dotze persones designades pel Rectorat, entre les quals s’inclouen les persones que 
ocupen els vicerectorats. 

d) Vint persones triades pel Claustre entre els seus membres, en la proporció següent: deu 
del personal docent i investigador, de les quals almenys dues han de ser professorat 
funcionari no doctorat, contractat i ajudant; quatre del personal d’administració i 
serveis, i sis de l’estudiantat. 

e) Quatre persones designades o triades per i entre les que ocupen els deganats de les 
facultats i les direccions de les escoles. 

f) Onze persones triades d’acord amb el que disposa el Reglament del Consell de Govern 
per i entre les directores i directors de departament i entre les directores i els directors 
d’institut universitari d’investigació. Hi haurà d’haver, almenys, dos representants dels 
departaments per cadascuna de les àrees: la cientificotècnica, la juridicoeconòmica, la 
humanisticosocial  i la de ciències de la salut. 

Finalment, el 24 de febrer de 2020, el  vicerector d’Investigació i Transferència va presentar al 
Consell de Govern el Gap Analysis i l’Action Plan per a la seua aprovació abans de la seua 
tramitació davant de la Unió Europea. 
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2.10. Lloc web HRS4R a la Universitat Jaume I  

La Universitat Jaume I ha habilitat un lloc específic (https://www.uji.es/investigacio/HRS4R) 
per a l’Estratègia HRS4R dins de la seua pàgina web institucional. En aquest web es proporciona 
accés a la Carta i el Codi i es presenta la informació a tota la comunitat universitària sobre 
l’Estratègia HRS4R desenvolupada a la Universitat Jaume I..   

 

 

3. L’OTM-R 

L’anàlisi de la implementació dels principis de l’OTM-R va consistir en un diagnòstic profund de 
la contractació en el moment actual a partir dels processos, procediments i evidències 
disponibles. 

https://www.uji.es/investigacio/hrs4r
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Es treballa conjuntament amb directius del Servei de Recursos Humans i de l’Oficina de 
Cooperació en Recerca i Desenvolupament Tecnològic i es realitza el diagnòstic descriptiu de la 
contractació basat en l’evidència.  

Després del diagnòstic inicial i conjuntament amb el Servei de Recursos Humans, s’estudien les 
accions, processos, procediments i eines necessàries per a projectar la Universitat al lloc on es 
vol estar en la política de contractació basada en l’OTM-R, amb l’adquisició del compromís per 
part dels serveis implicats. 

S’acorden els indicadors disponibles en el moment actual en les diferents fonts d’informació de 
la Universitat i es comprova la coherència amb el que se sol·licita en el model. Es consensua la 
versió definitiva i es tradueix a l’anglès.  

A continuació  es proporciona la llista de comprovació per al reclutament de personal 
investigador basat en l’OTMR. 
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 Obert 
Transpa
rent 

Basada  
en  
el mèrit 

Respon: 

Sí, completamente/ 
Si, substancialment/  
Sí, parcialment/ 
No 

Indicadors suggerits (o forma de mesurament) 

Sistema OTM-R       

1. Hem publicat una versió de la nostra política 
OTM-R en línia (en l’idioma nacional i en anglès)? 

X X X Sí, parcialment Tenim diverses normatives nacionals, regionals i pròpies 
que regulen l’OTM-R de les diferents convocatòries de 
places (no disponible en anglès): 

https://www.uji.es/investigacio/HRS4R/enlaces/normati
va/  

2. Tenim una guia interna que establisca 
procediments i pràctiques clares d’OTM-R per a 
tota mena de llocs? 

X X X Sí, parcialment Normatives de contractació publicades en el web. 

Data d’actualització del web. 

3. Estan totes les persones involucrades en el 
procés prou capacitats en l’àrea d’OTM-R? 

X X X Sí, parcialment Compliment dels criteris de composició de les comissions 
de contractació. 

Pla de Formació del Personal d’Administració i Serveis del 
Servei de Recursos Humans. 

4. Fem ús (suficient) de les eines de reclutament 
electrònic? 

X X  Sí, completament Percentatge de convocatòries tramitades 
electrònicament en el Registre Electrònic. 

5. Tenim un sistema de control de qualitat per a 
OTM-R en vigor? 

X X X Sí, parcialment Revisió i validació de la contractació pel Servei de 
Recursos Humans. 

https://www.uji.es/investigacio/hrs4r/enlaces/normativa/
https://www.uji.es/investigacio/hrs4r/enlaces/normativa/
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6. La nostra política actual d’OTM-R, encoratja a 
candidats i candidates externs a postular-se? 

X X X No Tendència i evolució de personal investigador extern que 
accedeix en les convocatòries (nombre / percentatge). 

7. Està la nostra política d’OTM-R actual en línia 
amb les polítiques per a atraure investigadors i 
investigadores de l’estranger? 

X X X No Tendència i evolució de personal investigador estranger 
que accedeix en les convocatòries (nombre / 
percentatge). 

8. Està la nostra política d’OTM-R actual en línia 
amb les polítiques per a atraure grups 
subrepresentats? 

X X X Sí, parcialment Tendència i evolució de personal investigador femení que 
accedeix en les convocatòries (nombre / percentatge). 

Tendència i evolució d’altres minories que accedeixen en 
les convocatòries (nombre / percentatge). 

9. Està la nostra política actual d’OTM-R en línia 
amb les polítiques per a proporcionar condicions 
de treball atractives per als investigadors i 
investigadores? 

X X X Sí, parcialment Nombre de sol·licituds totals i per convocatòria. 

Tendència en persones sol·licitants externs i estrangers i 
joves talents. 

10. Tenim mitjans per a monitorar si els 
investigadors i investigadores més adequats 
apliquen? 

X X  Sí, parcialment Expedient acadèmic de la persona sol·licitant: qualificació 
d’entrada i valoració en la convocatòria. 

Fase de publicitat i aplicació      

11. Tenim pautes o plantilles clares (per exemple, 
EURAXESS) per a publicitar les posicions? 

X X  Sí, substancialment Disposem de plantilles i procediments per a la difusió de 
convocatòries. 

12. Incloem en l’anunci de treball referencies / 
enllaços a tots els elements previstos en la secció 
corresponent del conjunt d’eines? [veure Capítol 
4.4.1 a)] 

X X  Sí, substancialment Disposem de plantilles i procediments per a la difusió de 
convocatòries on s’inclouen tots els elements previstos 
excepte les perspectives de desenvolupament 
professional i la referència a la política d’OTM-R de la 
institució. 

13. Fem ús complet d’EURAXESS per a garantir que 
les nostres vacants d’investigació arriben a un 
públic més ampli? 

X X  No Percentatge de convocatòries anunciades en Euraxess. 
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14. Utilitzem altres eines de publicitat laboral? X X  Sí, parcialment Percentatge de vacants anunciades en altres mitjans de 
captació d’investigadors (Tauler d’Anuncis Oficials, 
Boletín Oficial del Estado, Diari Oficial de la Comunitat 
Valenciana, Researchgate, etc.). 

15. Mantenim la càrrega administrativa al mínim 
per al candidat o candidata? [vegeu el Capítol 
4.4.1 b)] 

X   Sí, substancialment Nombre de convocatòries que sol·liciten els originals 
només al final del procés. 

Fase de Selecció i Avaluació      

16. Tenim regles clares que regeixen el 
nomenament dels comitès de selecció? [vegeu el 
Capítol 4.4.2 a)] 

 X X Sí, substancialment Estatuts de l’UJI. 

Estadístiques de composició de les comissions. 

17. Tenim regles clares sobre la composició dels 
Comitès de selecció? 

 X X Sí, substancialment Estatuts de l’UJI, article 101. 

Normativa pròpia.  

18. Estan els comitès prou equilibrats quant al 
sexe? 

 X X Sí, parcialment Percentatge de comitès amb participació de dones/ 
equilibri entre sexe. 

19. Tenim pautes clares per als comitès de selecció 
que ajuden a jutjar el «mèrit» d’una manera que 
porte al millor candidat o candidata a ser 
seleccionat? 

  X Sí, substancialment Barems específics per a cada plaça oferida. 

Fase de nomenament       

20. Informem totes les persones sol·licitants al 
final del procés de selecció? 

 X  Sí, substancialment Percentatge de tots els processos de selecció, inclosos els 
resultats, que es difonen a través de mitjans electrònics, 
com ara el TAO-UJI i el DOGV.  
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21. Proporcionem comentaris adequats a les 
persones entrevistades? 

 X  No Finalitzat el procés de selecció, la normativa i el 
procediment no estableixen que la persona entrevistada 
reba feedback específic sobre els resultats aconseguits en 
la convocatòria, així com orientacions per al 
desenvolupament de la seua carrera professional. 

Percentatge de persones entrevistades a les quals es 
proporciona feedback.  

22. Comptem amb un mecanisme apropiat de 
queixes? 

 X  Sí, substancialment Estadístiques sobre el nombre de queixes remeses als 
àmbits d’investigació a través de la Bústia UJI. 

Nombre d’estadístiques sobre reclamacions pel resultat 
de la convocatòria. 

Avaluació general       

23. Tenim un sistema per a avaluar si l’OTM-R 
compleix els seus objectius? 

   No Monitoratge de la implantació de l’OTM-R a partir de tots 
els indicadors proposats.  

Informe anual de monitoratge i evolució de la 
implantació.  
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4. Descripció detallada del Gap Analysis 

A continuació  es proporciona la informació detallada, principi a principi, del diagnòstic intern 
del grau d’implementació dels 40 principis de la Carta i el Codi. 
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1. Aspectes ètics i professionals 
 

1. Llibertat d’investigació  
Els investigadors i les investigadores han d’orientar la seua investigació cap al benefici de la humanitat i l’enriquiment del coneixement científic, i gaudeixen de 
llibertat de pensament i lliure elecció del mètode per a resoldre el problema, sempre que es respecten els principis i pràctiques ètiques reconegudes. El personal 
investigador, no obstant això, ha d’acceptar les limitacions a aquesta llibertat que puguen sorgir per determinades circumstàncies particulars de la investigació 
(incloent-hi la supervisió, guia o direcció) o per motius operatius, a conseqüència, per exemple, de qüestions pressupostàries o estructurals, o especialment en el 
sector industrial, per motius de protecció de la propietat intel·lectual. Aquestes limitacions, no obstant això, no haurien de contravindre els principis i pràctiques 
ètiques reconeguts, als quals han d’adherir-se els investigadors i les investigadores. 

Implementació GAP / Impediments per a la implementació Iniciatives preses / noves propostes 

+/+ Completament implementat. 
 
La Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, que modifica la Llei orgànica 
6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, reconeix i garanteix la 
llibertat d’investigació en l’àmbit universitari (títol VII, art. 39.2) 
També en el títol preliminar, article 2.3, s’estableix el següent:  
 
“L’activitat de la Universitat, així com la seua autonomia, es 
fonamenten en el principi de llibertat acadèmica, que es manifesta en 
les llibertats de càtedra, d’investigació i d’estudi.” 
 
La Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació 
també reconeix explícitament la llibertat d’investigació entre els drets 
(títol II, cap. 1, art. 14) i deures del personal investigador (títol II, cap. 
1, art. 15). 
 
Addicionalment, la Universitat Jaume I disposa d’un Codi Ètic que, en 
relació amb el principi de llibertat d’investigació, estableix en l’article 
10.1: 
 
“L’activitat investigadora ha de seguir les pràctiques i els principis ètics 
corresponents a les seues disciplines recollits en els diversos codis 

INICIATIVES PRESES  
 
La Universitat Jaume I ja disposa d’estructures a fi de donar a conèixer al 
personal investigador, a més de garantir el seu compliment en la pràctica 
investigadora, les normes deontològiques i les pràctiques ètiques 
reconegudes en els àmbits internacional i nacional.  
 

 Així, la Comissió d’Ètica i Responsabilitat Social Universitària es 
concep com un espai de participació dels diferents grups d’interès 
que componen la nostra Universitat. És l’òrgan encarregat de 
l’impuls de l’ètica i del seu compliment. 
 

 La Comissió Deontològica, que és l’òrgan de la Universitat Jaume I 
encarregat d’elaborar els informes preceptius sobre els aspectes 
ètics dels projectes o treballs de recerca en éssers humans. La 
Comissió Deontològica es reuneix amb una periodicitat mensual per 
a l’elaboració d’aquests informes que, addicionalment, es tramiten 
electrònicament de manera traçable i verificable. En la seua pàgina 
web es recullen les normatives, els procediments i les restriccions de 
la investigació amb éssers humans. 
 

 El Comitè Ètic de Benestar Animal, que és l’òrgan de la Universitat 
Jaume I encarregat d’elaborar els informes preceptius sobre el 

https://www.uji.es/institucional/rsu/codietic/
https://www.uji.es/institucional/rsu/comite/
https://www.uji.es/investigacio/base/etica
https://www.uji.es/investigacio/base/etica
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deontològics aplicables, fent constar públicament aquesta acceptació 
d’acord amb els valors de la llibertat, honestedat i responsabilitat.” 
 
D’altra banda no hi ha impediments per a implementar aquest principi, 
més enllà de les limitacions pròpies del compliment de les directrius i 
normes internacionalment acceptades en matèria d’investigació 
científica (directrius nacionals i europees sobre investigació biomèdica 
en éssers humans i drets del pacient, protecció de dades personals, 
experimentació animal, bioseguretat, respecte del patrimoni…). 
  

compliment de directrius i normatives que garanteixen el benestar 
en experimentació animal. El Comitè es reuneix amb una 
periodicitat mensual per a l’elaboració d’aquests informes que, 
addicionalment, es tramiten electrònicament de manera traçable i 
verificable. Aquest òrgan té la composició adequada per a realitzar 
les seues funcions i, per aquest motiu, es troba acreditat 
externament per l’òrgan de control corresponent de la Comunitat 
Autònoma.  

 
D’altra banda  també disposa de diferents instruments en relació amb aquest 
principi: 
 

 La Universitat Jaume I disposa d’un Codi Ètic, aprovat pel Consell de 
Govern amb data 28 de juny de 2017, que actualitza els valors que 
defineixen l’UJI i que orienten la seua activitat: lideratge, respecte, 
inclusió, humanisme, innovació i responsabilitat. El Codi Ètic de l’UJI 
s’ha elaborat amb un doble procés de participació que ha implicat 
més de 500 membres de la comunitat universitària. Amb la seua 
aprovació, l’UJI és la primera universitat espanyola que compta amb 
un Codi Ètic que incorpora un sistema per a garantir el seu 
compliment a través mecanismes de participació, seguiment, control 
i rendició de comptes. 
 

 D’altra banda, la Línia Ètica és un canal confidencial per a la 
comunicació d’alertes, suggeriments i denúncies d’incompliments 
del Codi Ètic. També perquè el personal investigador puga denunciar 
la possible vulneració de la seua llibertat d’investigació. La 
comunicació no es limita a la denúncia de males pràctiques, sinó que 
servirà també com a vehicle d’expressió per a tot el que tinga a 
veure amb l’aplicació dels valors i normes del Codi Ètic. 
 

https://www.uji.es/institucional/rsu/codietic/
https://www.uji.es/institucional/rsu/lineaetica/
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 Addicionalment, l’Escola de Doctorat ha elaborat un Codi de Bones 
Pràctiques per a la relació de supervisió de tesis doctorals.  

 
NOVES PROPOSTES 
 
En les reunions mantingudes amb els diferents grups d’interès, així com en el 
procés de recollida d’informació, s’ha considerat pertinent iniciar les següents 
propostes (el detall de la seua implementació es proporciona en el document 
sobre el Pla d’Acció): 
 

 Incrementar el coneixement del personal investigador sobre els 
principis de la Carta Europea i la seua aplicació en la pràctica 
investigadora quotidiana.  
 

 Assegurar que els procediments, protocols, normes i informació 
sobre l’activitat investigadora estiguen accessibles en anglès.  

 

2. Principis ètics  
Els investigadors i les investigadores han d’observar les pràctiques i principis fonamentals reconeguts com a apropiats a les seues disciplines, a més de les normes 
ètiques documentades en els codis ètics nacionals, sectorials o institucionals 

Implementació GAP Iniciatives preses / noves propostes 

+/- Quasi, però no completament implementat.  
 
La Universitat Jaume I ja ha posat en marxa un conjunt d’iniciatives a 
fi de donar a conèixer al personal investigador, a més de garantir el 
seu compliment en la pràctica investigadora, les pràctiques i principis 
reconeguts com a apropiats a les seues disciplines (Comissió 
Deontològica, Oficina d’Innovació i Auditoria TU i Comitè Ètic de 
Benestar Animal).  
 
En les reunions mantingudes amb els diferents grups d’interès, així 
com en el procés de recollida d’informació, s’ha considerat rellevant 
indicar les següents diferències entre les iniciatives ja preses i el 
principi recollit en la Carta: 

INICIATIVES PRESES  
 
La Universitat Jaume I disposa de diferents estructures a fi de donar a conèixer 
al personal investigador, a més de garantir el seu compliment en la pràctica 
investigadora, les normes deontològiques i les pràctiques ètiques 
reconegudes en els àmbits internacional, nacional i autonòmic: 
 

 La Comissió Deontològica, que és l’òrgan de la Universitat Jaume I 
encarregat d’elaborar els informes preceptius sobre els aspectes 
ètics dels projectes o treballs de recerca en éssers humans. Vegeu el 
principi 1 per a més detall. 
 

https://www.uji.es/estudis/centres/escola-doctorat/normativa/bones-pract/
https://www.uji.es/estudis/centres/escola-doctorat/normativa/bones-pract/
https://www.uji.es/investigacio/base/etica
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 L’absència d’un codi de bones pràctiques en matèria 
d’investigació que desenvolupe i concrete els principis 
generals del Codi Ètic de la Universitat Jaume I.   
 

 Un coneixement escàs dels reglaments i estructures ja 
implementats i la necessitat de dur a terme formació de tot 
el personal en matèria d’ètica en la investigació. Encara que 
la Universitat ha implantat cursos de formació transversal 
sobre ètica en la investigació, aquests estan dirigits 
exclusivament a investigadors i investigadores R1. Sembla 
convenient estendre-ho a la resta de categories de personal 
investigador.  

 
D’altra banda, no hi ha impediments per a implementar aquest 
principi. 
 

 Quant a la protecció de dades i la confidencialitat, la comissió, 
conjuntament amb l’Oficina d’Innovació i Auditoria TU, disposa 
d’un servei que avalua i assegura la confidencialitat en l’ús de dades 
personals en investigació, amb especial atenció a les dades 
personals més sensibles de projectes en l’àmbit de ciències de la 
salut. En aquest àmbit es realitzen de manera sistemàtica diferents 
accions de formació. 
 

 El Comitè Ètic de Benestar Animal, que és l’òrgan de la Universitat 
Jaume I encarregat d’elaborar els informes preceptius sobre el 
compliment de directrius i normatives que garanteixen el benestar 
en experimentació animal.  Vegeu el principi 1 per a més detall. 

 
D’altra banda, la Universitat també disposa d’instruments en relació amb 
aquest principi: 
 

 Un procediment electrònic per a la revisió del compliment de les 
directrius i normes internacionalment acceptades en matèria 
d’investigació científica a través de la passarel·la d’informació i 
gestió en línia de la Universitat Jaume I  IGLU (exclusiu per a 
personal de la Universitat i amb accés sota identificació). Aquest 
procediment garanteix la traçabilitat i verificabilitat en la tramitació 
dels expedients. 
 

 L’Escola de Doctorat de la Universitat Jaume I disposa d’un 
programa de formació transversal en competències i habilitats 
investigadores dirigit a investigadors i investigadores en la categoria 
R1. 

 
 
 
 

https://www.uji.es/serveis/oiati/
https://www.uji.es/investigacio/base/etica
https://www.uji.es/upo/rest/iglu/
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NOVES PROPOSTES 
 
En les reunions mantingudes amb els diferents grups d’interès, així com en el 
procés de recollida d’informació, s’ha considerat pertinent iniciar les següents 
propostes (el detall de la seua implementació es proporciona en el document 
sobre el Pla d’Acció): 
 

 Incrementar el coneixement del personal investigador sobre els 
principis de la Carta Europea i la seua aplicació en la pràctica 
investigadora quotidiana.  
 

 Desenvolupar i implementar un codi de bones pràctiques en matèria 
científica per al personal investigador. Hi ha la possibilitat de 
col·laboració amb el projecte europeu H2020 ETHNA System sobre 
governança ètica de la investigació liderat per la Universitat Jaume I. 
 

 Implementar procediments per a la  adhesió al codi de bones 
pràctiques de tot el personal de l’UJI.  
 

 Incrementar i estendre l’oferta formativa en matèria d’ètica en la 
investigació de l’Escola de Doctorat a tot el personal investigador.  
 

 Publicar un manual de benvinguda al personal investigador que 
detalle els diferents procediments d’avaluació ètica de les accions 
d’investigació. 
 

 Assegurar que els procediments, protocols, normes i informació 
sobre l’activitat investigadora estiguen accessibles en anglès.  

 

http://eticaydemocracia.uji.es/proyectos-de-investigacion/ethna-system/
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3. Responsabilitat professional 
Els investigadors i les investigadores han de fer el possible perquè la seua activitat investigadora siga rellevant per a la societat, i que no es duplique la duta a 
terme en altres llocs. Han d’evitar el plagi i acceptar el principi de propietat intel·lectual compartida en el cas de treballs realitzats en col·laboració amb un 
supervisor o supervisora i/o altres investigadors o investigadores. La necessitat de validar observacions noves mitjançant demostracions que els experiments són 
reproduïbles no ha de ser interpretada com a plagi, sempre que les dades que es van a confirmar siguen degudament citades. El personal investigador ha 
d’assegurar-se que  si algun aspecte del seu treball és delegat, la persona en qui es delega està capacitada per a realitzar-lo. 

Implementació GAP Iniciatives preses / noves propostes 

+/- Quasi, però no completament implementat. 
 
La Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació 
recull la responsabilitat professional entre els deures del personal 
investigador (títol II, cap. 1, art. 15), incloent-hi que l’activitat 
investigadora siga de rellevància per a la societat (15.e) i que 
s’adopten mesures per a evitar el plagi (15.f). 
 
Addicionalment, el Codi Ètic de la Universitat Jaume I inclou principis 
relatius a l’autoria i honestedat en la publicació científica (punt 2, 4.1-
4.4). El Codi de Bones Pràctiques de l’Escola de Doctorat també inclou 
la referència a la responsabilitat del personal investigador (punt 2.3).  
 
D’altra banda, la Universitat ja ha implementat diferents instruments 
per a evitar el plagi en la seua pràctica investigadora i acceptar el 
principi de propietat intel·lectual. 
 
En les reunions mantingudes amb els diferents grups d’interès, així 
com en el procés de recollida d’informació, s’ha considerat rellevant 
indicar les següents diferències entre les iniciatives ja preses i el 
principi recollit en la Carta: 
 

INICIATIVES PRESES  
 
La Universitat també disposa de diferents instruments en relació amb aquest 
principi: 
 

 Eines informàtiques per a l’anàlisi del control de coincidències dels 
seus treballs de tesi doctoral i publicacions científiques a fi de 
detectar possibles casos de plagi  abans de la seua 
difusió/publicació. 
 

 L’Escola de Doctorat de la Universitat Jaume I disposa d’un 
programa de formació transversal en competències i habilitats 
investigadores dirigit a investigadors i investigadores en la categoria 
R1. 

 
NOVES PROPOSTES 
 
En les reunions mantingudes amb els diferents grups d’interès, així com en el 
procés de recollida d’informació, s’ha considerat pertinent iniciar les següents 
propostes (el detall de la seua implementació es proporciona en el document 
sobre el Pla d’Acció): 
 

https://www.uji.es/institucional/rsu/codietic/
https://www.uji.es/estudis/centres/escola-doctorat/normativa/bones-pract/
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 Encara no estan accessibles per a tot el personal investigador 
les eines per a detectar el plagi, de manera que puguen 
sotmetre les seues publicacions a anàlisis abans de la seua 
difusió/publicació. 
 

 En el contracte laboral que signa el personal investigador 
apareixen alguns drets i deures, però no tots els que afecten 
aquest principi: les clàusules del contracte no detallen el 
compromís contra el plagi o la protecció de la propietat 
intel·lectual, o la capacitació de la persona en qui es delega. 

 
No hi ha impediments per a implementar aquest principi. 
 

 Incrementar el coneixement del personal investigador sobre els 
principis de la Carta Europea i la seua aplicació en la pràctica 
investigadora quotidiana.  
 

 Desenvolupar i implementar un codi de bones pràctiques en matèria 
científica per al personal investigador. 
 

 Implementar procediments per a l’adhesió al codi de bones 
pràctiques de tot el personal de l’UJI. 
 

 Incrementar i estendre l’ús de les eines per a la detecció de plagi a 
tota l’activitat relacionada amb la difusió de la investigació.  
 

 Incrementar i estendre l’oferta formativa en matèria d’ètica en la 
investigació de l’Escola de Doctorat a tot el personal investigador 
incidint particularment sobre assumptes relacionats amb l’autoplagi. 

 

4. Actitud professional 
Els investigadors i les investigadores han de conèixer els objectius estratègics del seu àmbit de treball, així com els possibles mecanismes de finançament, i han 
de sol·licitar els permisos necessaris abans de començar la seua activitat o accedir als recursos disponibles. Han d’informar els seus ocupadors, finançadors, o 
supervisors quan el seu projecte d’investigació es retarde, es redefinisca o haja finalitzat, o advertir quan s’haja de finalitzat abans del termini previst, o cancel·lat 
per qualsevol motiu. 

Implementació GAP Iniciatives preses / noves propostes 

+/- Quasi, però no completament implementat. 
 
La Universitat disposa de diferents canals d’informació sobre objectes 
estratègics de la investigació, mecanismes de finançament i gestió de 
la investigació, inclosa la sol·licitud de permisos i gestió de projectes, 
que es troben disponibles a través de la pàgina web.  
 
Els procediments de control, tant administratiu com econòmic i 
científic, interns i externs, garanteixen una correcta gestió de tots els 
projectes d’investigació locals, autonòmics, nacionals o europeus. 
 

INICIATIVES PRESES  
 
La Universitat Jaume I disposa de diferents estructures a fi de donar a conèixer 
al personal investigador els objectius estratègics de la institució en matèria 
d’investigació i els mecanismes de finançament i d’informar els seus 
finançadors de l’estat d’execució dels projectes: 
 

 Pla d’Acció de Govern 2019/2022 de la Universitat Jaume I, que 
recull els objectius estratègics de la Universitat Jaume I, inclosos els 
d’investigació per a aquest període.  
 

https://www.uji.es/institucional/estrategia/plans/estrategic/
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En les reunions mantingudes amb els diferents grups d’interès, així 
com en el procés de recollida d’informació, s’ha considerat rellevant 
indicar les següents diferències entre les iniciatives ja preses i el 
principi recollit en la Carta: 
 

 Una fragmentació i dispersió dels canals d’informació i, per 
tant, la necessitat de disposar d’un canal únic d’informació 
per a personal investigador (convocatòries, tràmits, 
normatives, procediments, serveis, etc.) . 

 

 La necessitat d’elaborar i publicar un manual senzill i en línia 
d’acollida al personal investigador que s’acaba d’incorporar 
sobre procediments i tràmits administratius interns. 
 

 La formació específica sobre normatives de gestió 
d’investigació, tant per al personal investigador líder com per 
al personal que s’acaba d’incorporar, és escassa. 
 

 El coneixement del personal investigador de la normativa, 
procediments, tràmits, etc., que regeixen les condicions de 
formació i/o treball de recerca és limitat. 

 
No hi ha impediments per a implementar aquest principi. 
 

 L’Oficina de Cooperació en Recerca i desenvolupament Tecnològic 
que és el servei de la Universitat encarregat de la gestió i tramitació 
administrativa de les accions d’investigació, transferència i 
innovació, incloent-hi l’enviament d’informació a ocupadors i 
finançadors sobre l’estat d’execució de projectes d’investigació. 
Aquest servei proporciona atenció personalitzada als usuaris i 
usuàries en les tasques de sol·licitar els permisos necessaris abans 
d’iniciar la investigació, conèixer l’estat d’execució dels projectes i 
informar els finançadors sobre l’estat d’execució. 
 

 L’Oficina de Projectes Europeus i Internacionals és el servei de la 
Universitat encarregat de l’adequada gestió i tramitació 
administrativa de les accions d’investigació internacionals, incloent-
hi l’enviament d’informació a ocupadors i finançadors sobre l’estat 
d’execució de projectes en l’àmbit internacional.  
 

 Un sistema d’alertes electròniques sobre ajudes i subvencions a la 
investigació, la transferència i la innovació per a tota la comunitat 
investigadora (Flaix I+D i EUROFlaix) i un lloc web en el qual es recull 
aquesta informació. 

 
La Universitat també disposa de diferents instruments en relació amb aquest 
principi: 
 

 El sistema per a la gestió de la investigació en línia a través de la 
passarel·la d’informació i gestió en línia de la Universitat Jaume I  
IGLU (exclusiu per a personal de la Universitat i amb accés sota 
identificació), que inclou l’estat d’execució dels diferents projectes i 
accions d’investigació. 
 

 L’Escola de Doctorat de la Universitat Jaume I disposa d’un 
programa de formació transversal en competències i habilitats 

https://www.uji.es/serveis/ocit/
https://www.uji.es/serveis/opei/
https://www.uji.es/serveis/ocit/gestio/conv/
https://www.uji.es/serveis/opei/base/euroflaix/
https://www.uji.es/upo/rest/iglu/
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investigadores dirigit a investigadors i investigadores en la categoria 
R1. 

 
NOVES PROPOSTES 
 
En les reunions mantingudes amb els diferents grups d’interès, així com en el 
procés de recollida d’informació, s’ha considerat pertinent iniciar les següents 
propostes (el detall de la seua implementació es proporciona en el document 
sobre el Pla d’Acció): 
 

 Incrementar el coneixement del personal investigador sobre els 
principis de la Carta Europea i la seua aplicació en la pràctica 
investigadora quotidiana. 
 

 Elaborar un canal únic d’informació per a investigadors i 
investigadores (tràmits, normatives, procediments, serveis, etc.).  
 

 Publicar un manual de benvinguda senzill i en línia per al personal 
investigador amb tota la normativa aplicable als investigadors i 
investigadores i que continga enllaços a les normatives completes.  

 

 Millorar els processos de gestió i rendició de comptes en les accions 
d’R+D, informant tot el personal que hi participa (i no sols a 
l’investigador o investigadora responsable) sobre l’estat d’execució 
d’aquestes.  
 

 Assegurar que els procediments, protocols, normes i informació 
sobre l’activitat investigadora estiguen accessibles en anglès.  

 

5. Obligacions contractuals i legals 
Els investigadors i les investigadores de tots els nivells han de conèixer la regulació nacional, sectorial i institucional en relació amb la formació i condicions de 
treball. Això inclou la regulació dels drets de propietat intel·lectual i els requisits i condicions de patrocinadors o finançadors, independentment de la naturalesa 
dels seus contractes. El personal investigador ha d’adherir-se a aquesta regulació i entregar els resultats acordats (tesis, publicacions, patents, informes, 
desenvolupaments de projectes, etc.), segons els termes del contracte o document equivalent 

Implementació GAP Iniciatives preses / noves propostes 
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+/- Quasi, però no completament implementat.  
 
La Universitat disposa de diferents canals d’informació i gestió de la 
investigació, que inclouen la regulació de drets de propietat i requisits 
de finançadors, que es troben disponibles a través de la pàgina web.  
 
Els procediments de control, tant administratiu com econòmic i 
científic, interns i externs, garanteixen una correcta gestió de tots els 
projectes d’investigació locals, regionals, nacionals o europeus. 
 
En les reunions mantingudes amb els diferents grups d’interès, així 
com en el procés de recollida d’informació, s’ha considerat rellevant 
indicar les següents diferències entre les iniciatives ja preses i el 
principi recollit en la Carta: 
 

 Una fragmentació i dispersió dels canals d’informació i, per 
tant, la necessitat de disposar d’un canal únic d’informació 
per a investigadors i investigadores (tràmits, normatives, 
procediments, serveis, etc.). 
 

 La conveniència de simplificar i fer més accessible la 
informació sobre la gestió de projectes i contractes 
d’investigació. 
 

 La necessitat d’elaborar i publicar un manual senzill i en línia 
d’acolliment al personal investigador que s’acaba 
d’incorporar sobre procediments i tràmits administratius 
interns. 
 

 El coneixement del personal investigador sobre les 
condicions que regulen les convocatòries, condicions 

INICIATIVES PRESES  
 
La Universitat disposa de diferents estructures de suport a la gestió de la 
investigació, que inclouen la regulació de drets de propietat i requisits de 
finançadors, que es troben disponibles a través de la pàgina web. 
Principalment, aquestes estructures són: 
 

 L’Oficina de Cooperació en Recerca i Desenvolupament Tecnològic, 
l’Oficina de Projectes Europeus i Internacional  i el sistema d’alertes 
electròniques sobre ajudes i subvencions a la investigació, la 
transferència i la innovació per a tota la comunitat investigadora 
(Flaix I+D i EUROFlaix) que recullen informació externa sobre els 
requisits i condicions dels finançadors de la investigació. Aquesta 
informació està disponible per al personal investigador de totes les 
categories (R1, R2, R3 i R4). Aquesta oficina s’encarrega, així mateix, 
de verificar el compliment dels requisits. 

 

 El Servei de Gestió Econòmica, a través de les unitats de gestió 
distribuïdes pels diferents departaments i instituts d’investigació, i el 
Servei de Contractació i Assumptes Generals, que proporcionen 
assessorament i suport al personal investigador en l’execució de les 
activitats d’investigació. 
 

 Específicament per a la gestió de la investigació per encàrrec a la 
universitat, l’Oficina de Cooperació en Investigació i 
desenvolupament Tecnològic proporciona assessorament en la 
formalització de contractes i vetlen per la protecció de drets de 
propietat intel·lectual del personal investigador. En relació amb 
aquest últim aspecte, la Biblioteca disposa d’un servei d’atenció al 
personal investigador sobre drets d’autor i propietat intel·lectual 
específics del material bibliogràfic.  
 

https://www.uji.es/serveis/ocit/
https://www.uji.es/serveis/opei/
https://www.uji.es/serveis/ocit/gestio/conv/
https://www.uji.es/serveis/opei/base/euroflaix/
https://www.uji.es/serveis/sge/base/justificacions/
https://www.uji.es/serveis/scag/
https://www.uji.es/serveis/ocit/
https://www.uji.es/serveis/ocit/
https://www.uji.es/serveis/cd/bib/pco/base/drets2
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d’organismes finançadors de subvencions i contractes 
d’investigació és limitat. 
 

No hi ha impediments per a la implementació d’aquest principi, més 
enllà de les limitacions pròpies del compliment de la legislació vigent 
en matèria de subvencions, transparència, protecció de dades, de 
contractació de serveis, investigació contractada i estudis de doctorat 
en els àmbits europeu, nacional i autonòmic. 

La Universitat també disposa d’instruments en relació amb aquest principi: 
 

 El sistema per a la gestió de la investigació en línia a través de la 
passarel·la d’informació i gestió en línia de la Universitat Jaume I  
IGLU (exclusiu per a personal de la Universitat i amb accés sota 
identificació), que inclou informació i condicions d’execució de les 
subvencions en matèria d’investigació. 
 

 L’Escola de Doctorat de la Universitat Jaume I disposa d’un 
programa de formació transversal en competències i habilitats 
investigadores dirigit a investigadors i investigadores en la categoria 
R1, que inclou formació en matèria d’emprenedoria, protecció de 
resultats d’investigació, creació d’empreses de base tecnològica i 
drets de propietat intel·lectual. 

 
NOVES PROPOSTES 
 
En les reunions mantingudes amb els diferents grups d’interès, així com en el 
procés de recollida d’informació, s’ha considerat pertinent iniciar les següents 
propostes (el detall de la seua implementació es proporciona en el document 
sobre el Pla d’Acció): 
 

 Incrementar el coneixement del personal investigador sobre els 
principis de la Carta Europea i la seua aplicació en la pràctica 
investigadora quotidiana.  
 

 Elaborar un canal únic d’informació per a investigadors i 
investigadores (tràmits, normatives, procediments, serveis, etc.).  
 

 Publicar un manual senzill i en línia de benvinguda per al personal 
investigador amb tota la normativa aplicable als investigadors i 
investigadores i que continga enllaços a les normatives completes.  

 

 Millorar els processos de gestió i rendició de comptes en les accions 
d’R+D, informant tot el personal que participa (i no sols a 

https://www.uji.es/upo/rest/iglu/
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l’investigador o investigadora responsable) sobre l’estat d’execució 
d’aquestes.  
 

 Assegurar que els procediments, protocols, normes i informació 
sobre l’activitat investigadora estiguen accessibles en anglès.  

 

6. Rendició de comptes 
Els investigadors i les investigadores han de ser conscients que tenen responsabilitat cap als seus ocupadors, finançadors o altres cossos públics o privats, i també 
segons els principis ètics, cap a la societat en el seu conjunt. En particular, el personal investigador finançat per fons públics és responsables de l’ús eficient dels 
fons dels contribuents. Per tant, s’han d’adherir als principis de competència, transparència i eficàcia en la gestió financera, i han de cooperar amb auditories 
autoritzades de les seues activitats d’investigació realitzades pels seus finançadors o comitès ètics. Els mètodes de recollida i anàlisi de dades, els resultats i, si 
escau, els detalls de les dades, han d’estar disponibles per a escrutini extern si és necessari, segons siga requerit per les autoritats pertinents. 

Implementació GAP Iniciatives preses / noves propostes 

+/+ Completament implementat.  
 
La Universitat ja disposa de diferents canals d’informació per a 
comunicar al personal investigador la seua responsabilitat cap a 
ocupadors, finançadors i principis ètics (Comissió Ètica, Oficina de 
Cooperació en Investigació i Desenvolupament Tecnològic…).  
 
Els processos de rendició de comptes es realitzen d’acord amb la 
normativa establida. El personal investigador compleix i participa en 
les auditories de gestió econòmica de la seua activitat de manera 
generalitzada. Es tracta de personal disciplinat i amb cultura d’invertir 
els diners de manera judiciosa i convenient per a la realització del 
projecte. Els projectes d’investigació que reben subvenció econòmica 
externa justifiquen l’execució del projecte amb un informe d’auditoria 
sol·licitat pel mateix òrgan que aporta els recursos econòmics, de 

INICIATIVES PRESES  
 
Les estructures més rellevants que donen suport a aquest conjunt de tasques 
són: 
 

 El Servei de Gestió Econòmica que, conjuntament amb l’Oficina de 
Cooperació en Investigació i Desenvolupament Tecnològic, és 
l’encarregat de realitzar les auditories econòmiques de projectes i 
subvencions a l’R+D. El Servei de Gestió Econòmica supervisa 
l’execució del pressupost per a garantir el seu compliment en 
concordança amb el que s’ha planificat. 
 

 El Servei de Control Intern, que assegura l’adequació de les seues 
inversions, despeses i ingressos als principis de legalitat, eficàcia i 
eficiència, mitjançant les corresponents tècniques d’auditoria. 

https://www.uji.es/serveis/sge/base/justificacions/
https://www.uji.es/serveis/ocit/
https://www.uji.es/serveis/ocit/
https://www.uji.es/serveis/sci/
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manera que tots els projectes són auditats en la seua execució 
econòmica.  
 
La Universitat Jaume I compta amb un portal web de transparència i 
accés a la informació en el qual es publica informació dels grups 
d’investigació i els projectes que estan en execució. 
 
En les reunions mantingudes amb els diferents grups d’interès, així 
com en el procés de recollida d’informació, s’ha considerat rellevant 
indicar les següents diferències entre les iniciatives ja preses i el 
principi recollit en la Carta: 
 

 És necessari incrementar la rendició de comptes i el 
seguiment en l’execució i auditoria científica de projectes 
d’investigació, assegurant l’accés als seus resultats a terceres 
parts  
 

 El coneixement del personal investigador sobre la 
implementació d’un pla de gestió de dades és insuficient, per 
la qual cosa resulta molt convenient realitzar accions de 
formació en aquest sentit. 

 
No hi ha limitacions per al seu compliment, més enllà de les limitacions 
pròpies del compliment de la legislació vigent en matèria de 
subvencions, transparència, protecció de dades, de contractació de 
serveis, investigació contractada i estudis de doctorat en els àmbits 
europeu, nacional i autonòmic. 
 

També el Servei d’Informació Comptable contribueix en aquesta 
labor. 

 

 La Biblioteca proporciona assessorament al personal investigador 
per a la implementació de plans de gestió de dades i també 
proporciona assessorament per a la seua difusió en obert a través 
del repositori institucional. 

 
NOVES PROPOSTES 
 
En les reunions mantingudes amb els diferents grups d’interès, així com en el 
procés de recollida d’informació, s’ha considerat pertinent iniciar les següents 
propostes (el detall de la seua implementació es proporciona en el document 
sobre el Pla d’Acció): 
 

 Incrementar el coneixement del personal investigador sobre els 
principis de la Carta Europea i la seua aplicació en la pràctica 
investigadora quotidiana.  
 

 Millorar els processos de gestió i rendició de comptes en les accions 
d’R+D, fent pública informació sobre execució de projectes i accions 
d’investigació.  
 

 Facilitar la implementació de plans de gestió de dades, en la mesura 
que siga possible en obert, en les accions d’investigació. 

 

7. Bones pràctiques en investigació 
Els investigadors i les investigadores han d’adoptar sempre mètodes de treball segurs, d’acord amb la legislació nacional, fins i tot prendre les degudes precaucions 
per a salvaguardar la salut i la seguretat i per a protegir-se de pèrdues d’informació, per exemple elaborant estratègies adequades d’obtenció de còpies de 
seguretat. També han de conèixer la legislació nacional vigent quan es refereix a protecció de dades i confidencialitat, i adoptar les mesures necessàries per a 
ajustar-se a aquesta. 

Implementació GAP Iniciatives preses / noves propostes 

https://www.uji.es/transparencia/
https://www.uji.es/transparencia/
https://www.uji.es/serveis/sico/
https://www.uji.es/serveis/cd/bib/serveis/investigacio/dades/
http://repositori.uji.es/xmlui/
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+/- Quasi, però no completament implementat.  
 
La Universitat Jaume I disposa de diferents estructures a fi de prendre 
les degudes precaucions per a salvaguardar la salut i la seguretat. 
També per a protegir-se de pèrdues d’informació garantint la 
recuperació davant d’accidents informàtics de les dades del correu 
electrònic i dels discos compartits de les unitats, així com de la 
informació que s’allotja en les eines institucionals. Finalment, disposa 
d’instruments per a avaluar i assegurar la confidencialitat en l’ús de 
dades personals en investigació, amb especial atenció a les dades 
personals més sensibles de projectes en l’àmbit de ciències de la salut. 
 
En les reunions mantingudes amb els diferents grups d’interès, així 
com en el procés de recollida d’informació, s’ha considerat rellevant 
indicar les següents diferències entre les iniciatives ja preses i el 
principi recollit en la Carta: 
 

 És necessari intensificar el seguiment en la verificació del 
compliment de protocols de seguretat i prevenció en 
laboratoris d’investigació. 
 

 És necessari reforçar els procediments per a garantir el 
compliment dels protocols en matèria de seguretat 
informàtica evitant l’ús d’eines informàtiques insegures. 
També s’ha de facilitar l’accés a mecanismes que servisquen 
per a assegurar les còpies de seguretat de les unitats dels 
grups d’investigació. 
 

 Les activitats formatives en matèria de prevenció i seguretat 
laboral en investigació necessiten ser reforçades. 

 

INICIATIVES PRESES  
 
Les estructures més rellevants que donen suport a aquest conjunt de tasques 
són: 
 

 En matèria de salut i seguretat, l’Oficina de Prevenció i Gestió 
Mediambiental realitza les activitats preventives amb la finalitat de 
garantir l’adequada protecció de la seguretat i la salut dels 
investigadors i investigadores, assessorant i assistint aquest 
col·lectiu i els seus representants en matèria de: seguretat i higiene, 
ergonomia i psicosociologia, salut i medi ambient.  
 

 Aquesta Oficina és la responsable del Pla de Prevenció de Riscos 
Laborals sota el qual es realitzen identificacions i avaluacions dels 
riscos derivats de les condicions de treball físiques, químiques i 
biològiques en els laboratoris d’investigació ja existents com en els 
de nova projecció (risc mecànic, elèctric, químic o biològic). D’acord 
amb aquest sistema, en 2017, tot el personal de la Universitat va 
realitzar obligatòriament formació específica en matèria de 
prevenció de riscos laborals. En matèria d’investigació, analitza i 
valora les “condicions de seguretat i salut en l’activitat 
d’investigació” dels grups d’investigació. L’Oficina realitza 
recomanacions per a garantir la seguretat en el treball, encara que 
la responsabilitat de la seua execució correspon a l’investigador o 
investigadora principal del projecte d’investigació. 

 

 També és responsable del Pla d’Emergències i Organització de 
l’Autoprotecció, així com de procediments i instruccions per al seu 
compliment.  

 

 En l’aspecte mediambiental, la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de 
residus i sòls contaminats, d’aplicació per a la gestió de residus en la 

https://www.uji.es/serveis/opgm/
https://www.uji.es/serveis/opgm/
https://ujiapps.uji.es/ade/rest/storage/0YXYN949BBE79TOMPV7TL8C96I5LMCYY
https://ujiapps.uji.es/ade/rest/storage/0YXYN949BBE79TOMPV7TL8C96I5LMCYY
https://ujiapps.uji.es/ade/rest/storage/REKCKAOE9CKGOJXYMPS2MS8T2U3C3PFB
https://ujiapps.uji.es/ade/rest/storage/REKCKAOE9CKGOJXYMPS2MS8T2U3C3PFB
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No hi ha impediments per al seu compliment més enllà de les 
limitacions pròpies del compliment de la legislació vigent en matèria 
de seguretat i riscos laborals, transparència i protecció de dades en els 
àmbits europeu, nacional i autonòmic  
 

investigació s’aplica en tallers i laboratoris. També hi ha diferents 
reials decrets que la desenvolupen. Des de l’Oficina s’aporta 
informació, gestió i recursos econòmics per al seu tractament i 
reciclatge, en compliment del marc normatiu pertinent. 

 

 En matèria de seguretat informàtica, la Universitat Jaume I disposa 
d’un sistema de seguretat de la informació (SSI) que està desplegat i 
garanteix la recuperació davant d’accidents informàtics de les dades 
del correu electrònic i dels discos compartits de les unitats, així com 
de la informació que s’allotja en les eines institucionals, com Google. 
Tot això de conformitat amb la Resolució de 30 de gener de 2014, 
del Rectorat de l’UJI, per la qual s’aprova la política de seguretat de 
la informació de l’UJI i s’estableix la seua organització. 

 

 Quant a la protecció de dades i la confidencialitat, la Comissió 
Deontològica conjuntament amb l’Oficina d’Innovació i Auditoria 
TU disposa d’un servei que avalua i assegura la confidencialitat en 
l’ús de dades personals en investigació, amb especial atenció a les 
dades personals més sensibles de projectes en l’àmbit de ciències de 
la salut. L’avaluació es gestiona mitjançant administració electrònica 
de manera traçable i verificable. En aquest àmbit es realitzen de 
manera sistemàtica diferents accions de formació. 

 
La Universitat també disposa d’instruments en relació amb aquest principi: 
 

 Un procediment electrònic per a la revisió del compliment de les 
normes de protecció de dades a través de la passarel·la d’informació 
i gestió en línia de la Universitat Jaume I  IGLU (exclusiu per a 
personal de la Universitat i amb accés sota identificació). Aquest 
procediment garanteix la traçabilitat i verificabilitat en la tramitació 
dels expedients. 
 

 L’Escola de Doctorat de la Universitat Jaume I disposa d’un 
programa de formació transversal en competències i habilitats 
investigadores dirigit a investigadors i investigadores en la categoria 
R1, que inclou formació en matèria de seguretat i riscos laborals. 

https://www.uji.es/investigacio/base/etica
https://www.uji.es/investigacio/base/etica
https://www.uji.es/serveis/oiati/
https://www.uji.es/serveis/oiati/
https://www.uji.es/upo/rest/iglu/
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D’altra banda, l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental també 
du a terme labors de formació de manera global a través del curs de 
formació inicial en riscos laborals de la Universitat Jaume I.  

 
NOVES PROPOSTES 
 
En les reunions mantingudes amb els diferents grups d’interès, així com en el 
procés de recollida d’informació, s’ha considerat pertinent iniciar les següents 
propostes (el detall de la seua implementació es proporciona en el document 
sobre el Pla d’Acció): 
 

 Incrementar el coneixement del personal investigador sobre els 
principis de la Carta Europea i la seua aplicació en la pràctica 
investigadora quotidiana.  

 

 Intensificar els processos de verificació del compliment dels 
preceptes i normes en matèria de seguretat laboral durant 
l’execució de projectes d’investigació. 

 

 Intensificar l’oferta formativa en matèria de seguretat i riscos 
laborals en laboratoris d’investigació per a tot el personal 
investigador.  

 

 Incloure informació en matèria de seguretat i riscos laborals en 
laboratoris d’investigació en el manual de benvinguda per al 
personal investigador.  
 

 Assegurar que els procediments, protocols, normes i informació 
sobre l’activitat investigadora estiguen accessibles en anglès.  

 

8. Difusió i explotació dels resultats 
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Tots els investigadors i  investigadores han d’assegurar-se que els resultats de les seues investigacions siguen difosos i explotats, per exemple, mitjançant 
comunicacions o transferència a altres nivells d’investigació o, si fora oportú, mitjançant la seua comercialització. S’espera de tots els investigadors i investigadores, 
però especialment dels més experimentats, que aspiren que els seus treballs de recerca siguen fructífers i que els resultats siguen comercialitzats, o difosos al 
públic (o tots dos), si fora possible  

Implementació GAP Iniciatives preses / noves propostes 

+/- Quasi, però no completament implementat.  
 
Respecte a la responsabilitat davant de la societat en el seu conjunt en 
la difusió dels resultats de la investigació, la Universitat Jaume I s’ha 
adherit a la Declaració de Berlín de 2005.  
 
També va aprovar, mitjançant acord del seu Consell de Direcció de 
data 1 de març de 2011, la recomanació al personal investigador sobre 
la difusió de les seues publicacions acadèmiques (articles de revista, 
tesi, ponències, comunicacions, documents cientificotècnics, llibres, 
etc.) en el repositori institucional. 
 
D’altra banda, la Universitat compta amb diferents sistemes 
d’avaluació de l’acompliment científic sobre la base de la difusió de 
resultats de la investigació que tenen repercussió directa sobre la 
retribució econòmica, la dedicació docent i la progressió en la carrera 
professional. 
 
La Universitat també incentiva la transferència del coneixement 
generat a la societat a través de diferents mecanismes. Entre les 
normatives internes de gestió es troben el Reglament de la 
Universitat Jaume I pel qual es regula la contractació a l’empara de 
l’article 83 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d’universitats, la Normativa sobre la protecció dels resultats de les 
activitats d’investigació, desenvolupament tecnològic i innovació de 
la Universitat Jaume I  o la Normativa per a les empreses de base 
tecnològica i empreses innovadores de la Universitat Jaume I . 
 
En les reunions mantingudes amb els diferents grups d’interès, així 
com en el procés de recollida d’informació, s’ha considerat rellevant 

INICIATIVES PRESES  
 
Fruit de la preocupació per a assegurar que els resultats de la investigacions 
són difosos, la Universitat disposa de les següents iniciatives en marxa: 
 

 El portal web del personal investigador i les estructures 
investigadores (grups i instituts) amb informació rellevant sobre la 
seua activitat (personal investigador de les categories R1, R2, R3 i 
R4, línies d’investigació, serveis tecnològics, publicacions, patents, 
participació en projectes i transferència del coneixement…).  

 

 El Pla de Responsabilitat Social Universitària, que planteja un 
sistema de gestió i comunicació dels impactes econòmics, socials i 
mediambientals que la Universitat produeix a la societat. 

 

 El Portal del Coneixement Obert, l’objecte del qual és promoure i 
facilitar la lliure difusió del coneixement obert a la Universitat 
Jaume I.   El Portal del Coneixement Obert ofereix els diferents 
recursos en accés obert creats per la comunitat universitària. També 
ofereix informació útil i altres recursos externs per a assessorar el 
personal investigador sobre l’accés obert i la difusió del 
coneixement obert. 
 

 L’Oficina de Cooperació en Investigació i Desenvolupament 
Tecnològic és el servei de la Universitat encarregat de proporcionar 
suport al personal investigador en la valorització i explotació dels 
seus resultats d’investigació, gestionant i tramitant les sol·licituds de 
resultats d’investigació que s’han de protegir (llicències, patents, 
creació d’empreses de base tecnològica...). Aquest servei s’ocupa 

https://ujiapps.uji.es/ade/rest/storage/VRAAVO9ZMOEQC0WYYVHFQPKYXR5AETDM
https://ujiapps.uji.es/ade/rest/storage/VRAAVO9ZMOEQC0WYYVHFQPKYXR5AETDM
https://ujiapps.uji.es/ade/rest/storage/VRAAVO9ZMOEQC0WYYVHFQPKYXR5AETDM
https://ujiapps.uji.es/ade/rest/storage/VRAAVO9ZMOEQC0WYYVHFQPKYXR5AETDM
https://www.uji.es/institucional/normativa/propia/investiga/prot-resultats/
https://www.uji.es/institucional/normativa/propia/investiga/prot-resultats/
https://www.uji.es/institucional/normativa/propia/investiga/prot-resultats/
https://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/79634d21-2d49-4e9d-8a07-67dcfbc42415/n-ebt.pdf?guest=true
https://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/79634d21-2d49-4e9d-8a07-67dcfbc42415/n-ebt.pdf?guest=true
https://www.uji.es/investigacio/base/estructura/
https://www.uji.es/investigacio/base/estructura/
https://www.uji.es/institucional/rsu/?urlRedirect=https://www.uji.es/institucional/rsu/&url=/institucional/rsu/
https://www.uji.es/serveis/cd/bib/pco/
https://www.uji.es/serveis/ocit/
https://www.uji.es/serveis/ocit/
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indicar les següents diferències entre les iniciatives ja preses i el 
principi recollit en la Carta: 
 

 Són escasses les mesures i accions que incentiven i 
garantisquen la publicació en obert dels resultats i les dades 
de la investigació.  
 

 El suport en la gestió administrativa del procés de publicació 
en obert dels resultats de la investigació en el repositori 
institucional és moderat.  

 

 Les accions formatives per al personal investigador en 
matèria de la protecció i valorització de resultats 
d’investigació són molt reduïdes. 

 

 El reconeixement a les actuacions de transferència de 
tecnologia a la societat, la sol·licitud i explotació de patents, 
llicències i resultats d’investigació, és insuficient. 

 
No hi ha impediments per a implementar aquest principi. 
 

també de la gestió de la cartera de patents del personal 
investigador de la Universitat. 
 

 El Pla de Promoció de la Investigació, que posa a la disposició del 
personal investigador un programa de valorització de resultats 
d’investigació. 

 
NOVES PROPOSTES 
 
En les reunions mantingudes amb els diferents grups d’interès, així com en el 
procés de recollida d’informació, s’ha considerat pertinent iniciar les següents 
propostes (el detall de la seua implementació es proporciona en el document 
sobre el Pla d’Acció): 
 

 Incrementar el coneixement del personal investigador sobre els 
principis de la Carta Europea i la seua aplicació en la pràctica 
investigadora quotidiana.  

 

 Enfortir l’oferta de formació en matèria d’emprenedoria, 
transferència del coneixement i creació d’empreses de base 
tecnològica per a tot el personal investigador.  

 

 Avançar en els procediments de Ciència en Obert mitjançant la 
creació de l’Observatori de la Investigació, incidint en el 
reconeixement de la difusió en obert de dades d’investigació i les 
accions de transferència del coneixement cap a la societat.  

 

 En general, enfortir el suport al personal investigador en accions de 
valorització i transferència dels resultats de la investigació.  

9. Compromís públic  

https://www.uji.es/serveis/ocit/base/empresa/patents/
https://www.uji.es/serveis/ocit/gestio/conv/pinv20/
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Els investigadors i investigadores han de vetlar perquè els seus treballs de recerca es donen a conèixer a la societat en general, de manera que siguen entesos pel 
públic no especialitzat, promovent d’aquesta manera la capacitat del gran públic d’entendre la ciència. El compromís directe amb la societat permetrà al personal 
investigador conèixer les prioritats i les preocupacions del públic sobre la ciència i la tecnologia. 

Implementació GAP Iniciatives preses / noves propostes 

+/- Quasi, però no completament implementat.  
 
La Universitat ja disposa de diferents instruments i estructures per a 
donar suport al personal investigador en la seua labor de comunicar a 
un públic no especialitzat el resultat de les seues investigacions. 
També ha desenvolupat estructures per a organitzar esdeveniments i 
fires de difusió de la ciència i, en aquests moments, es troba 
involucrada, conjuntament amb altres universitats de l’arc 
mediterrani, en una sol·licitud de l’acció Marie Skolodoska Curie 
(MSCA) per a l’organització en 2020 de la “Nit Europea de la 
Investigació”.   
 
En les reunions mantingudes amb els diferents grups d’interès, així 
com en el procés de recollida d’informació, s’ha considerat rellevant 
indicar les següents diferències entre les iniciatives ja preses i el 
principi recollit en la Carta: 
 

 El compromís del personal investigador amb la divulgació és 
encara escàs per la qual cosa es requereix un cert reforç per 
a conscienciar el personal investigador de la importància de 
realitzar activitats de difusió dels resultats científics a la 
societat.  

 
No hi ha impediments per a implementar aquest principi. 
 

INICIATIVES PRESES  
 
Les estructures més rellevants per a fer costat a l’investigador i investigadora 
en el compromís públic són: 
 

 La Unitat de Cultura Científica i de la Innovació  és una grup de 
treball creat al setembre de 2011 que té com a missió canalitzar i 
potenciar les accions de comunicació i difusió de la ciència, la 
tecnologia i la innovació de la Universitat Jaume I, així com afavorir 
la transferència dels avanços a la societat, reforçant la labor d’altres 
serveis universitaris. Aquesta unitat pertany a la Xarxa d’Unitats de 
Comunicació Científica (UCC+i) de la Fundació Espanyola per a la 
Ciència i la Tecnologia (FECYT). 
 

 Amb l’ànim de reforçar a l’anterior estructura, la Universitat Jaume I 
ha aprovat el Projecte de Cultura Científica i Ciència Ciutadana a fi 
de vertebrar, planificar i racionalitzar la multitud d’activitats de 
difusió de la ciència (festivals, fires, xarrades, visibilització de 
l’activitat científica de la dona...) que s’organitzen per part de 
diferents membres i estructures universitàries.  
 

 El Pla de Promoció de la Investigació posa a la disposició del 
personal investigador un programa de difusió de resultats 
d’investigació. 

 
NOVES PROPOSTES 
 
En les reunions mantingudes amb els diferents grups d’interès, així com en el 
procés de recollida d’informació, s’ha considerat pertinent iniciar les següents 
propostes (el detall de la seua implementació es proporciona en el document 
sobre el Pla d’Acció): 

https://www.uji.es/com/investigacio/cienciauji/
https://www.uji.es/serveis/ocit/gestio/conv/pinv20/
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 Incrementar el coneixement del personal investigador sobre els 
principis de la Carta Europea i la seua aplicació en la pràctica 
investigadora quotidiana.  
 

 Avançar en els processos de Ciència en Obert, involucrant de manera 
activa la societat en la definició i execució de projectes 
d’investigació.  

 

 Revisar els procediments d’avaluació de la investigació per a 
reconèixer la difusió de la investigació  implementant el barem 
recentment establit per la Fundació Espanyola per a la Ciència i la 
Tecnologia per a la valorització i el reconeixement de les activitats 
de difusió i/o divulgació científica.  
 

 Elaborar un pla de comunicació de la ciència.  
 

10. No discriminació  
Els ocupadors i/o finançadors no discriminaran els investigadors i investigadores per motius de gènere, edat, ètnia, nacionalitat o origen social, religió o creences, 
orientació sexual, idioma, discapacitat, opinió política i condició socioeconòmica. 

Implementació GAP Iniciatives preses / noves propostes 

+/+ Completament implementat.  
 
La Universitat Jaume I ja disposa d’un Codi Ètic, aprovat pel Consell de 
Govern amb data 28 de juny de 2017, que inclou entre els seus valors 
el d’inclusió, especificant el seu compromís amb la no discriminació 
econòmica com a marc de justícia, la gestió de la diversitat, l’impuls de 
la igualtat de gènere i la integració de totes les edats.  
 

INICIATIVES PRESES  
 
Addicionalment a la Comissió d’Ètica i Responsabilitat Social Universitària, 
les estructures més rellevants per a assegurar el compliment d’aquest 
principis són: 
 

 La Unitat d’Igualtat, implementada a partir del que s’estableix en la 
Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei 

https://www.uji.es/institucional/rsu/codietic/
https://www.uji.es/institucional/rsu/comite/
https://www.uji.es/serveis/ui/
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La Universitat Jaume I disposa de diferents estructures, entre les quals 
destaquen la Unitat d’Igualtat i la Comissió de Política Lingüística, a fi 
de garantir la no discriminació del personal investigador per motiu de 
gènere, edat, ètnia, nacionalitat o origen social, religió o creences, 
orientació sexual, idioma, discapacitat, opinió política i condició 
socioeconòmica. D’altra banda, la Universitat reconeix el coneixement 
de llengües i idiomes en els seus barems d’investigació a fi d’incentivar 
la convivència de totes les llengües en la Universitat. 
 
La Universitat Jaume I de Castelló ha creat un Punt Violeta-Rainbow 
permanent al campus que ofereix orientació i assessorament 
psicològic en matèria d’assetjament sexual i violència masclista amb el 
propòsit de visualitzar i conscienciar sobre la necessitat de buscar 
solucions per a problemes socials com el masclisme o la LGTBIfòbia. 
 
L’UJI disposa d’un Protocol per a la detecció, prevenció i actuació en 
els supòsits d’assetjament laboral, assetjament sexual, assetjament 
per raó de sexe, assetjament per orientació sexual i identitat i 
expressió de gènere. 
 
En les reunions mantingudes amb els diferents grups d’interès, així 
com en el procés de recollida d’informació, s’ha considerat rellevant 
indicar les següents diferències entre les iniciatives ja preses i el 
principi recollit en la Carta: 
 

 Hi  ha encara barems i sistemes d’avaluació que necessiten 
millorar la compensació, especialment en dones, de les 
situacions d’interrupció de la carrera investigadora.  
 

No hi ha impediments més enllà de les limitacions pròpies del 
compliment de la legislació vigent en matèria d’igualtat efectiva entre 
homes i dones i de convivència lingüística en els àmbits europeu, 
nacional i autonòmic. 
 

orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, és la 
responsable de la implantació dels plans d’igualtat. En l’actualitat, la 
Universitat ha executat dos plans d’igualtat i es troba dissenyant el 
tercer pla. La Unitat aborda les qüestions de discriminació de 
qualsevol tipus, particularment les derivades de la “bretxa de 
gènere”. També disposa de mecanismes d’intervenció en possibles 
conflictes de discriminació sexual, com es reflecteix en el Protocol 
per a la detecció, prevenció i actuació en els supòsits d’assetjament 
laboral, assetjament sexual i assetjament per raó de sexe.  
 

 En matèria lingüística, la Universitat Jaume I disposa d’una Comissió 
de Política Lingüística que és la responsable de l’execució de 
l’Estratègia de Convivència i Promoció Lingüística ECOPOL. Aquesta 
estratègia recull diferents instruments per a analitzar la realitat 
lingüística de la Universitat i promoure i incentivar la convivència de 
totes les llengües.  

 
NOVES PROPOSTES 
 
En les reunions mantingudes amb els diferents grups d’interès, així com en el 
procés de recollida d’informació, s’ha considerat pertinent iniciar les següents 
propostes (el detall de la seua implementació es proporciona en el document 
sobre el Pla d’Acció): 
 

 Incrementar el coneixement del personal investigador sobre els 
principis de la Carta Europea i la seua aplicació en la pràctica 
investigadora quotidiana.  
 

 Revisar els procediments d’avaluació de la investigació, compensant, 
especialment en dones, les situacions d’interrupció de la carrera 
investigadora.  

 

https://www.uji.es/serveis/ui/docs/informes/protocol/
https://www.uji.es/serveis/ui/docs/informes/protocol/
https://www.uji.es/serveis/ui/docs/informes/protocol/
https://www.uji.es/serveis/ui/docs/informes/protocol/
https://www.uji.es/organs/vices/vpli/comissions/cpl/
https://www.uji.es/organs/vices/vpli/comissions/cpl/
http://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e83e1f8b-7593-4212-8015-abea76bf34d8/XX_SLTJM_ECOPOLfinal-oct19.pdf?guest=true
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11. Sistemes d’avaluació/valoració 
Els ocupadors i/o finançadors han d’introduir sistemes d’avaluació/valoració del personal investigador, incloent-hi investigadors i investigadores experimentats, 
per a acreditar periòdicament el rendiment professional d’una manera transparent per un comitè independent (i en el cas d’investigadors i investigadores 
experimentats, preferiblement internacional). 

Implementació GAP Iniciatives preses / noves propostes 

+/- Quasi, però no completament implementat.  
 
L’Estat espanyol té implementat un sistema d’avaluació i 
reconeixement de l’activitat investigadora per a personal investigador 
funcionari de les categories R3 i R4 (sexennis d’investigació). Així, 
s’acredita amb una periodicitat de sis anys el rendiment professional 
en investigació. 
 
En l’àmbit autonòmic, Generalitat Valenciana, també hi ha un sistema 
d’avaluació de l’activitat científica que comporta un reconeixement 
econòmic. En aquest sistema destaca el reconeixement a la mobilitat 
del PDI. 
 
La Universitat Jaume I ha estès aquest procediment d’avaluació i 
reconeixement de l’activitat investigadora a altres figures de personal 
investigador i el personal investigador en formació R1 han de superar 
una avaluació anual del seu acompliment en el programa de doctorat. 
 
En algun dels casos, l’obtenció d’una avaluació positiva (R3 i R4) 
comporta un reconeixement econòmic i una rebaixa en la dedicació 
docent.  
 
Cal assenyalar que no tot el personal investigador pot beneficiar-se 
d’aquests reconeixements, ja que estan limitats a certes categories 
contractuals dins dels col·lectius R2, R3 i R4. 

INICIATIVES PRESES  
 
Fruit de la preocupació per assegurar que els resultats de les investigacions 
són reconeguts, la Universitat disposa de les següents iniciatives en marxa: 
 

 La Universitat Jaume I ha estès aquest procediment d’avaluació i 
reconeixement de l’activitat per períodes de sis anys a les categories 
de personal investigador R2 i R3 contractats. 
 

 L’UJI ha implementat un sistema d’avaluació del rendiment científic 
dels grups d’investigació sobre la base de la difusió dels resultats 
d’investigació a través de l’escala de valoració dels resultats 
d’investigació. 

 

 Aquesta escala resulta d’aplicació per a la selecció de candidatures 
en certs processos de la contractació del personal investigador. 
També té repercussió sobre la dedicació docent del personal per 
aplicació del Programa de suport a les activitats d’investigació, 
d’innovació i transferència del PDI de la Universitat Jaume I. 

 
NOVES PROPOSTES 
 
En les reunions mantingudes amb els diferents grups d’interès, així com en el 
procés de recollida d’informació, s’ha considerat pertinent iniciar les següents 

https://www.uji.es/serveis/ocit/gestio/escala/
https://www.uji.es/serveis/ocit/gestio/escala/
http://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4f9fa6dc-05a5-4ad4-b5af-ddd74cc9f9d0/psuport.pdf
http://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4f9fa6dc-05a5-4ad4-b5af-ddd74cc9f9d0/psuport.pdf
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En les reunions mantingudes amb els diferents grups d’interès, així 
com en el procés de recollida d’informació, s’ha considerat rellevant 
indicar les següents diferències entre les iniciatives ja preses i el 
principi recollit en la Carta: 
 

 Els procediments d’avaluació de l’activitat investigadora no 
estan estesos a totes les figures contractuals (personal 
investigador contractat d’alguns programes d’investigació). 
 

 Encara que el sistema d’avaluació és ampli, hi h a alguns 
aspectes considerats en la Carta que no es tenen en compte 
en la baremació, com per exemple, incentivar i reconèixer les 
labors de supervisió i tutoria, la mobilitat o la col·laboració 
nacional i internacional. 
 

 En l’avaluació de la investigació no es considera 
l’heterogeneïtat dels resultats generats per grups 
d’investigació que desenvolupen la seua activitat en diferents 
àmbits del coneixement. 
 

No hi ha impediments per a la seua implementació, més enllà de les 
limitacions pròpies del compliment de la legislació vigent en matèria 
de dedicació i retribució del professorat universitari 

propostes (el detall de la seua implementació es proporciona en el document 
sobre el Pla d’Acció): 
 

 Incrementar el coneixement del personal investigador sobre els 
principis de la Carta Europea i la seua aplicació en la pràctica 
investigadora quotidiana.  

 

 Revisar els procediments d’avaluació de la investigació, refinant els 
procediments d’avaluació de la investigació per a tindre en 
consideració l’heterogeneïtat dels resultats generats per grups en 
diferents àmbits del coneixement i incentivar i reconèixer les labors 
de supervisió i tutoria, la mobilitat o la col·laboració nacional i 
internacional. 
 

 Revisar els procediments d’avaluació de la investigació, estenent els 
procediments d’avaluació de l’activitat investigadora a figures 
contractuals que, en aquest moment, tenen restringida la 
participació.  
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2. Reclutament i selecció 
 

12. Contractació 
Els ocupadors i/o finançadors han d’assegurar-se de l’existència d’estàndards clarament especificats per a l’admissió de personal investigador, especialment en el 
començament de les seues carreres. També hauria de facilitar-se l’accés de grups desfavorits o d’investigadors i investigadores o professors i professores que 
tornen a la carrera investigadora. Els ocupadors i/o finançadors haurien d’adherir-se als principis enunciats en el Codi de Conducta per al reclutament de personal 
investigador a l’hora de contractar o acollir investigadors o investigadores. 

Implementació GAP Iniciatives preses / noves propostes 

-/+ Parcialment implementat.  
 
Amb caràcter general, en l’Estat espanyol el procés de contractació del 
personal investigador està regulat pel que estableix la Llei 4/2007 
d’universitats, la Llei 14/2011 de la ciència, l’Estatut bàsic de l’empleat 
públic i els reials decrets que regulen l’accés del professorat tant pel 
que fa a l’acreditació per als cossos docents universitaris (RD 
1312/2007), com al règim de concursos a aquests (RD 1313/2007). 
 
Depenent de la categoria laboral del personal investigador, els 
processos es regulen de manera diferent. Així, la Llei 4/2007 
d’universitats regula la contractació del professorat dels cossos 
docents universitaris: catedràtics i catedràtiques d’universitat (R4), 
titulars d’universitat (R3) i del professorat contractat doctor (R3), 
col·laborador i ajudant doctor (R2). En general, són processos selectius 
interns, convocats per la mateixa universitat, i es tracta de contractes 
amb caràcter permanent que requereixen que els candidats i 
candidates hagen acreditat un mínim de competència investigadora 
davant d’una agència avaluadora externa. 
 

INICIATIVES PRESES  
 
La Universitat Jaume I disposa de diferents estructures a fi d’assegurar 
l’existència d’estàndards i barems clarament especificats en els processos de 
selecció per a l’admissió d’investigadors i investigadores: 
 

 El Servei de Recursos Humans, encarregat, amb caràcter general, de 
la tramitació dels expedients de contractació del personal 
investigador, incloent-hi l’elaboració de la convocatòria, la seua 
publicació, la constitució de les comissions de contractació, el procés 
de selecció i, finalment, de la formalització del contracte laboral.  
 

 L’Oficina de Cooperació en Investigació i Desenvolupament 
Tecnològic, que és el servei de la Universitat encarregat de la gestió 
i tramitació administrativa de les accions d’investigació, 
transferència i innovació. Entre les seues funcions s’inclouen 
diferents actuacions en els processos de contractació de personal 
investigador de convocatòries competitives externes i vinculats a 
accions d’investigació, així com la gestió del Pla de Promoció de la 
Investigació. Principalment, l’Oficina vetla pel compliment de les 

https://www.uji.es/serveis/opei/
https://www.uji.es/serveis/ocit/
https://www.uji.es/serveis/ocit/
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D’altra banda, la Llei 14/2011 de la ciència i el RD 103/2019 regula la 
contractació de personal investigador en la modalitat d’investigador 
distingit (R4/R3), d’accés al Sistema Espanyol de Ciència i Tecnologia 
(R2) i el contracte de personal investigador en formació (R1). En 
general, i amb l’excepció de les convocatòries recollides en el 
Programa de Promoció de la Investigació de la Universitat Jaume I, són 
convocatòries competitives externes que determinen aquells 
contractes que rep la Universitat en funció dels candidats i candidates 
que així ho indiquen. Es tracta, per exemple, de contractes vinculats a 
Accions Marie Skolodoska Curie (UE), Pla Estatal d’Investigació del 
Govern d’Espanya o l’Administració Autonòmica de la Generalitat 
Valenciana. En tots els casos són contractes de duració determinada. 
 
Finalment, hi ha una modalitat de contractes que es troba vinculada a 
la realització d’un projecte o contracte d’investigació específic 
(personal investigador o personal de suport tècnic a la investigació). 
Aquesta modalitat laboral sempre és per duració determinada i està 
exclusivament vinculada al cicle de vida del projecte. 
 
Per a regular aquest ventall de situacions, la Universitat Jaume I s’ha 
dotat d’un conjunt de reglaments i normes que garanteixen 
l’existència d’estàndards i barems clarament identificats per a l’accés.  
 
D’altra banda, la Universitat Jaume I compta amb un Pla d’Igualtat que 
recull diferents mesures de compensació per a col·lectius desfavorits i 
personal que ha vist interrompuda per diferents circumstàncies la 
carrera investigadora.  
 
En les reunions mantingudes amb els diferents grups d’interès, així 
com en el procés de recollida d’informació, s’ha considerat rellevant 
indicar les següents diferències entre les iniciatives ja preses i el 
principi recollit en la Carta: 

 

 Inexistència de procediments i protocols per a la 
implementació sistemàtica del sistema OTM-R en la selecció 
de personal investigador. 

 

condicions dels organismes que les financen i per garantir 
l’existència de crèdit pressupostari. 

 
La Universitat també disposa d’instruments, que fa públics a través del seu 
Portal de Transparència i accés a la informació, que determinen els 
estàndards i barems utilitzats per al reclutament d’investigadors i 
investigadores: 
 

 Normativa per al desenvolupament dels concursos d’accés a cossos 
de funcionariat docent universitari i dels concursos de selecció de 
professorat col·laborador i contractat doctor de la Universitat 
Jaume I de Castelló, (aprovada en Consell de Govern núm. 4, de 30 
de setembre de 2011, modificada en Consell de Govern núm. 24, de 
24 de maig de 2012, i modificada en Consell de Govern núm. 4, de 
16 d’abril de 2019). 

 

 Normativa dels concursos de selecció de professorat ajudant, 
professorat ajudant doctor i professorat associat de la Universitat 
Jaume I (aprovada en la sessió del Consell de Govern núm. 47, de 
16.05.2014).  
 

 Acord, de 3 de novembre de 2016, del Consell de Govern de la 
Universitat Jaume I, pel qual s’aproven els criteris que han de regir 
les convocatòries per a la selecció de places de professorat 
contractat doctor amb caràcter interí. 
 

 Barems específics per departament i àmbit de coneixement que 
s’han d’aplicar en diferents tipus de convocatòries 
 

 Procediment per a la participació en convocatòries de contractació 
de personal a càrrec de projectes d’investigació. 
 

 El Programa de suport a la formació i incorporació de personal 
investigador del Pla de Promoció de la Investigació que regula les 
convocatòries de contractes predoctorals de formació de personal 
investigador i de contractes postdoctorals per a la seua incorporació 

https://www.uji.es/transparencia/
https://www.uji.es/transparencia/
https://ujiapps.uji.es/ade/rest/storage/BSNHNIGOSCYTVNOGTZZ25AFFWNUIHU6F
https://ujiapps.uji.es/ade/rest/storage/BSNHNIGOSCYTVNOGTZZ25AFFWNUIHU6F
https://ujiapps.uji.es/ade/rest/storage/BSNHNIGOSCYTVNOGTZZ25AFFWNUIHU6F
https://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a304f3c6-0a34-4a40-b89c-23d4a3ebd1f5/dcadef.pdf?guest=true
https://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a304f3c6-0a34-4a40-b89c-23d4a3ebd1f5/dcadef.pdf?guest=true
https://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3f83056e-d609-43af-8729-85b74e2be7bd/accpcdinteri.pdf?guest=true
https://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3f83056e-d609-43af-8729-85b74e2be7bd/accpcdinteri.pdf?guest=true
https://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3f83056e-d609-43af-8729-85b74e2be7bd/accpcdinteri.pdf?guest=true
https://www.uji.es/serveis/rrhh/base/pdi/barems/especifics/
https://www.uji.es/seu/cataleg/rrhh/proc-182-PAS-PI-CONTRAC/
https://www.uji.es/seu/cataleg/rrhh/proc-182-PAS-PI-CONTRAC/
https://www.uji.es/serveis/ocit/gestio/conv/pinv20/#3
https://www.uji.es/serveis/ocit/gestio/conv/pinv20/#3
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 Els processos interns de contractació del personal 
investigador contractat amb càrrec a projectes o contractes 
externs d’investigació són dificultosos i desconeguts per a 
gran part del personal de la plantilla. 

 
No hi ha impediments, més enllà del compliment de les normatives 
estatals i autonòmiques en la contractació de recursos humans. 
 

a grups d’investigació amb els seus respectius estàndards i barems 
de selecció. 

 
Aquestes normatives recullen diferents mesures de compensació per a 
col·lectius desfavorits i personal que ha vist interrompuda per diferents 
circumstàncies la carrera investigadora. Aquestes actuacions es recullen de 
manera sistemàtica en el Pla d’igualtat de la Universitat Jaume I que, en 
aquest moment, es troba en revisió per al disseny del 3er pla. 
 
En aquest sentit es consideren períodes temporals addicionals per a la 
baremació dels mèrits de les persones que han vist interrompuda la seua 
carrera investigadora. En la convocatòria de contractes predoctorals es 
facilita l’accés a col·lectius desfavorits mitjançant una reserva de places.  
 
NOVES PROPOSTES 
 
En les reunions mantingudes amb els diferents grups d’interès, així com en el 
procés de recollida d’informació, s’ha considerat pertinent iniciar les següents 
propostes (el detall de la seua implementació es proporciona en el document 
sobre el Pla d’Acció): 
 

 Incrementar el coneixement del personal investigador sobre els 
principis de la Carta Europea i la seua aplicació en la pràctica 
investigadora quotidiana.  

 

 Crear un grup de treball amb personal apropiat per a elaborar una 
guia interna amb els protocols i procediments de contractació 
OTM-R.  
 

 Publicar el protocol OTM-R en les llengües pròpies de la Universitat i 
en anglès. 
 

https://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/493b5035-4e5b-4632-902e-d23d0ca0eb87/II+PLAN+IGUALDAD_CAS+REVISADO.pdf?guest=true


 52 

 Millorar l’accés i difusió dels processos de contractació de personal.  
 

 Desenvolupar i implementar un reglament per al personal 
investigador i el personal tècnic de suport a la investigació.  

 

 Revisar els procediments de contractació actuals segons OTM-R i 
aprovar un reglament de contractació de personal investigador i 
personal tècnic de suport vinculats a projectes i accions 
d’investigació.  
 

 Assegurar que els procediments, protocols, normes i informació 
sobre l’activitat investigadora estiguen accessibles en anglès.  

 

13. Contractació (codi)  
Els ocupadors i/o finançadors han d’establir procediments de reclutament oberts, eficients, transparents, suficients, comparables internacionalment, i adaptats 
al tipus de lloc oferit. Les ofertes de treball han de donar una descripció del coneixement requerit i funcions que s’han de realitzar, i no ser descoratjadores per a 
potencials candidatures. Els ocupadors haurien d’incloure una descripció de les condicions de treball i drets, incloent-hi les perspectives de desenvolupament 
professional. El temps permès entre la publicació de l’oferta de treball i el final de la convocatòria hauria de ser raonable. 

Implementació GAP Iniciatives preses / noves propostes 

+/- Quasi, però no completament implementat.  
 
La legislació espanyola obliga que els processos de selecció del 
personal investigador estiguen basats en els principis constitucionals 
d’igualtat d’oportunitats, mèrit i capacitat. Així, l’article 16 de la Llei de 
la ciència estableix que: 
 
“Els procediments de selecció del personal investigador respectaran els 
principis de: 

a. Publicitat en la convocatòria i les seues bases. 
b. Transparència. 
c. Imparcialitat i professionalitat dels membres dels òrgans de 

selecció. 
d. Independència i discrecionalitat tècnica en l’actuació dels 

òrgans de selecció. 

INICIATIVES PRESES  
 
El Servei de Recursos Humans de la Universitat Jaume I és l’encarregat de 
comprovar que les diferents convocatòries de contractació del personal 
docent i investigador compleixen els principis d’igualtat d’oportunitats, mèrit 
i transparència.  
 
Totes les convocatòries es tramiten d’acord amb un protocol intern en el qual 
s’estableixen, abans del procés de selecció, els requisits i criteris de selecció, 
els mèrits i el barem i s’acorda la composició de la comissió. Així ,el Servei de 
Recursos Humans supervisa, entre altres aspectes, que totes les 
convocatòries compleixen els següents principis: 
 

 Publicitat: addicionalment a les vies oficials (Boletín Oficial del 
Estado, Diari Oficial de la Generalitat Valenciana), les convocatòries 
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e. Adequació entre el contingut dels processos selectius i les 
funcions o tasques a desenvolupar. 

f. Agilitat, sense perjudici de l’objectivitat, en els processos de 
selecció. 

g. No seran objecte de consideració les eventuals interrupcions 
que s’hagen produït en la carrera investigadora i els seus 
efectes en els currículums dels candidats”. 

 
La Universitat Jaume I recull la major part d’aquests preceptes en les 
seues diferents normes i reglaments que regulen els processos de 
selecció: 
 

 Normativa per al desenvolupament dels concursos d’accés a 
cossos de funcionariat docent universitari i dels concursos 
de selecció de professorat col·laborador i contractat doctor. 

 

 Normativa dels concursos de selecció de professorat 
ajudant, professorat ajudant doctor i professorat associat. 
 

 Acord, de 3 de novembre de 2016, del Consell de Govern de 
la Universitat Jaume I, pel qual s’aproven els criteris que han 
de regir les convocatòries per a la selecció de places de 
professorat contractat doctor amb caràcter interí. 
 

 Barems específics per departament i àmbit de coneixement 
a aplicar en diferents tipus de convocatòries. 
 

 El Programa de suport a la formació i incorporació de 
personal investigador del Pla de Promoció de la Investigació. 

 
En les reunions mantingudes amb els diferents grups d’interès, així 
com en el procés de recollida d’informació, s’ha considerat rellevant 

es publiquen en el portal web de la Universitat Jaume I a través del 
Tauler d’Anuncis Oficial de la Universitat Jaume I (TAO-UJI). 
 

 Transparència: les convocatòries defineixen clarament els requisits 
d’accés, el barem i la composició del tribunal avaluador. Durant la 
tramitació es publiquen el llistat de persones admeses i excloses, la 
valoració de les persones admeses en el procés i el personal 
seleccionat. 
 

 Igualtat: les convocatòries garanteixen que ningú quede exclòs a 
excepció d’incomplir els requisits especificats. 
 

 Mèrit: les convocatòries es basen en la valoració dels currículums 
mitjançant un barem establit en la convocatòria.  

 
NOVES PROPOSTES 
 
En les reunions mantingudes amb els diferents grups d’interès, així com en el 
procés de recollida d’informació, s’ha considerat pertinent iniciar les següents 
propostes (el detall de la seua implementació es proporciona en el document 
sobre el Pla d’Acció): 
 

 Incrementar el coneixement del personal investigador sobre els 
principis de la Carta Europea i la seua aplicació en la pràctica 
investigadora quotidiana. 
 

 Elaborar un manual d’acolliment per al personal investigador, i 
donar a conèixer entre la comunitat investigadora els diferents 
serveis i tècniques disponibles.  
 

https://ujiapps.uji.es/ade/rest/storage/BSNHNIGOSCYTVNOGTZZ25AFFWNUIHU6F
https://ujiapps.uji.es/ade/rest/storage/BSNHNIGOSCYTVNOGTZZ25AFFWNUIHU6F
https://ujiapps.uji.es/ade/rest/storage/BSNHNIGOSCYTVNOGTZZ25AFFWNUIHU6F
https://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a304f3c6-0a34-4a40-b89c-23d4a3ebd1f5/dcadef.pdf?guest=true
https://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a304f3c6-0a34-4a40-b89c-23d4a3ebd1f5/dcadef.pdf?guest=true
https://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3f83056e-d609-43af-8729-85b74e2be7bd/accpcdinteri.pdf?guest=true
https://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3f83056e-d609-43af-8729-85b74e2be7bd/accpcdinteri.pdf?guest=true
https://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3f83056e-d609-43af-8729-85b74e2be7bd/accpcdinteri.pdf?guest=true
https://www.uji.es/serveis/rrhh/base/pdi/barems/especifics/
https://www.uji.es/serveis/ocit/gestio/conv/pinv20/#3
https://www.uji.es/serveis/ocit/gestio/conv/pinv20/#3
https://www.uji.es/seu/info-adm/tao/


 54 

indicar les següents diferències entre les iniciatives ja preses i el 
principi recollit en la Carta: 

 

 La difusió de les convocatòries en l’àmbit internacional, en el 
portal Euraxess és molt escassa i, en els casos en què es 
realitza, els procediments administratius interns són 
ineficients. Addicionalment, s’assenyala la conveniència 
d’identificar i formar al personal administratiu responsable 
d’aquesta tasca. 
 

 Encara que hi ha mecanismes de contractació sistematitzats, 
es requereix fixar algunes parts que queden a l’elecció de l’IP. 
Es proposa elaborar un manual més complet per a la 
contractació o procediments de contractació documentats, 
on els criteris generals s’establisquen de forma 
sistematitzada i mantindre la llibertat de l’IP per a establir els 
mèrits preferents 
 

 Entre els mèrits per a la contractació, en la convocatòria 
s’inclou la titulació o titulacions afins d’accés. Encara que sol 
ser àmplia, no s’hi inclou la descripció en termes de 
competències i coneixements que ha de tindre el candidat o 
candidata ni s’hi inclouen les perspectives possibles de 
desenvolupament professional. 
 

 Inexistència de procediments i protocols per a la 
implementació sistemàtica del sistema OTM-R en 
l’elaboració de les convocatòries de selecció de personal 
investigador. 
 

 Reduïda atracció de talent internacional. 
 

 Acolliment no sistematitzat a nous investigadors i 
investigadores, especialment estrangers. 
 

 Crear un grup de treball amb personal apropiat per a elaborar una 
guia interna amb els protocols i procediments de contractació 
OTM-R.  
 

 Millorar l’accés i la difusió dels processos de contractació de 
personal.  
 

 Revisar els diferents procediments de contractació segons OTM-R, 
especialment les convocatòries de contractes vinculats a projectes i 
accions d’investigació.  

 

 Revisar els procediments de contractació segons OTM-R i establir 
procediments i protocols per a la publicació de l’oferta de vacants 
en l’àmbit internacional.  
 

 Assegurar que els procediments, protocols, normes i informació 
sobre l’activitat investigadora estiguen accessibles en anglès.  
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 Excessiu pes de l’“Impact Factor” de les revistes en les 
decisions de contractació i escassa valoració d’altres criteris 
recollits en la Carta. 

 
No hi ha impediments, més enllà del compliment de les normatives 
estatals i autonòmiques en la contractació de recursos humans. 
 

14. Selecció (codi) 
Els comitès de selecció han de reunir experts i expertes en diferents àrees i competències, i estar equilibrats quant a gènere, i en la mesura que siga possible 
incloure-hi membres de diferents sectors (públic i privat) i disciplines, incloent-hi persones d’altres nacionalitats i amb experiència suficient per a valorar les 
candidatures. Quan siga possible, han d’utilitzar-se diverses pràctiques per a la selecció, com una avaluació per un expert o experta extern, o entrevistes personals. 
Els membres del panell de selecció haurien d’estar prou formats. 

Implementació GAP Iniciatives preses / noves propostes 

-/+ Parcialment implementat.  
 
D’acord amb la legislació vigent i les normes pròpies de la Universitat 
Jaume I a les quals s’ha al·ludit anteriorment, les comissions de 
selecció de professorat contractat estan formades per personal 
funcionari dels cossos docents universitaris d’aquesta Universitat, 
sempre que siga possible, que compten amb el grau de doctor o 
doctora quan el concurs siga a places en les quals s’exigisca aquest 
grau acadèmic. 
 
Les comissions estan conformades per un màxim de cinc membres 
(tres per a l’accés als cossos docents) que es distribueixen de la 
següent forma: la presideix el vicerector o vicerectora amb 
competències en matèria de professorat, tres vocals (dels quals dos 
són designats pel departament entre professorat de l’àrea de 
coneixement de la plaça, i un és designat pel Rectorat (entre un màxim 

INICIATIVES PRESES  
 
Hi ha normes clares per a establir la composició dels comitès de selecció com 
s’ha indicat en el punt anterior. 
 
NOVES PROPOSTES 
 
En les reunions mantingudes amb els diferents grups d’interès, així com en el 
procés de recollida d’informació, s’ha considerat pertinent iniciar les següents 
propostes (el detall de la seua implementació es proporciona en el document 
sobre el Pla d’Acció): 
 

 Incrementar el coneixement del personal investigador sobre els 
principis de la Carta Europea i la seua aplicació en la pràctica 
investigadora quotidiana.  
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de tres proposats pel departament entre professorat de la Universitat 
Jaume I de l’àrea de coneixement de la plaça o afins); un vocal designat 
pel Rectorat (entre un màxim de tres proposats per l’òrgan de 
representació sindical competent entre professorat de l’àrea de 
coneixement de la plaça o afins).   
 
En el cas de les places de personal investigador lligat a projectes, la 
composició de la comissió és de cinc persones: la presideix el 
vicerector o vicerectora en la matèria, hi ha tres vocals en 
representació de la Universitat i un membre del personal de Recursos 
Humans, que actua com a secretari o secretària. 
 
Aquestes comissions són equilibrades entre homes i dones, encara 
que en cas d’haver-hi dones insuficients en l’àrea de coneixement, es 
preval el criteri tècnic sobre el sexe. Els membres poden ser de 
diferents disciplines i ostentaran competència tècnica suficient per a 
valorar els mèrits de les persones candidates. 
 
Entre les pràctiques de selecció, és habitual que figure l’entrevista 
personal, encara que actualment és l’investigador o investigadora 
responsable qui ho tria d’entre les possibilitats que ofereix el barem. 
No es realitza l’avaluació per personal expert extern o altres 
pràctiques de selecció.  
 
Els membres de la comissió es constitueixen i acorden les tasques i 
forma de conducta. El personal de Recursos Humans aporta la 
informació necessària per a garantir el desenvolupament de la 
convocatòria sense incidències. No obstant això, els membres de la 
comissió no reben formació específica sobre aquest tema. 
 
En les reunions mantingudes amb els diferents grups d’interès, així 
com en el procés de recollida d’informació, s’ha considerat rellevant 
indicar les següents diferències entre les iniciatives ja preses i el 
principi recollit en la Carta: 
 

 Crear un grup de treball amb personal apropiat per a elaborar una 
guia interna amb els protocols i procediments de contractació 
OTM-R.  
 

 Millorar l’accés i difusió dels processos de contractació de personal.  
 

 Revisar els diferents procediments de contractació segons OTM-R, 
especialment les convocatòries de contractes vinculats a projectes i 
accions d’investigació.  
 

 Refinar les normatives internes i protocols i procediments de 
contractació establint criteris per a la composició de tribunals de 
selecció que incentiven la participació d’experts i expertes externs i 
internacionals.  
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 Ha de garantir-se la imparcialitat, independència i 
professionalitat de les comissions. També la inclusió de 
professionals internacionals. 

 

 No sempre està assegurada la participació de personal expert 
extern o internacional. Perquè participen aquest tipus de 
persones expertes es necessita un contracte de reciprocitat 
entre les institucions. D’altra banda, hi ha impediments legals 
per a poder comptar amb professorat col·laborador extern 
en la composició del gran nombre de comissions perquè ha 
de ser personal funcionari. No hi ha incentius per a buscar la 
participació de personal extern internacional, ja que per a 
això es requereix de recursos econòmics que, en l’actualitat, 
serien a càrrec del mateix departament que ofereix la plaça 
vacant. 

 

 No sempre està assegurada la participació en el comitè de 
membres d’altres sectors (públic o privat). Ni el personal 
públic d’altres sectors ni el personal de l’àmbit privat poden 
ser membre del comitè de selecció pel que s’estableix en les 
convocatòries i en la pròpia normativa, encara que sí que 
poden participar-hi com a personal assessor. 

 
No hi ha impediments, més enllà del compliment de les normatives 
estatals, autonòmiques i pròpies en la contractació de recursos 
humans. 
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15. Transparència (codi) 
Els candidats i candidates han d’estar informats abans del procés de selecció de quins són els criteris de selecció, com es desenvolupa la selecció, quin és el nombre 
de llocs vacants, i quines són les perspectives de desenvolupament professional. També haurien d’estar informats després de la selecció sobre els punts forts i 
febles de les seues candidatures. 

Implementació GAP Iniciatives preses / noves propostes 

+/- Quasi, però no completament implementat. 
 
Addicionalment a la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú, 
totes les convocatòries es tramiten d’acord amb un protocol intern en 
el qual s’estableixen, abans del procés de selecció, els requisits i 
criteris de selecció, els mèrits i el barem i s’acorda la composició de la 
comissió.  
 
Així, el Servei de Recursos Humans supervisa, entre altres aspectes, 
que totes les convocatòries definisquen clarament els requisits 
d’accés, el barem i la composició del tribunal avaluador. Durant la 
tramitació es publiquen el llistat de persones admeses i excloses, la 
valoració de les persones admeses en el procés i el personal 
seleccionat. 
 
Durant el procés de selecció s’aporta informació quantitativa sobre 
l’adequació del perfil de la candidatura als diferents punts del barem 
la qual cosa permet conèixer els punts forts i febles de la candidatura. 
Tot el procés es realitza en el marc de les normes i regles esmentades 
en el principi número 13. 
 
En les reunions mantingudes amb els diferents grups d’interès, així 
com en el procés de recollida d’informació, s’ha considerat rellevant 
indicar les següents diferències entre les iniciatives ja preses i el 
principi recollit en la Carta: 
 

 En els processos selectius no es proporciona informació 
sobre la carrera professional, docent i investigadora, a la 
Universitat Jaume I.  

 

INICIATIVES PRESES  
 
La Universitat ja disposa de normes clares per a establir els criteris i el 
procediment de selecció dels llocs vacants tal com s’ha indicat en el punt 
anterior. 
 
NOVES PROPOSTES 
 
En les reunions mantingudes amb els diferents grups d’interès, així com en el 
procés de recollida d’informació, s’ha considerat pertinent iniciar les següents 
propostes (el detall de la seua implementació es proporciona en el document 
sobre el Pla d’Acció): 
 

 Incrementar el coneixement del personal investigador sobre els 
principis de la Carta Europea i la seua aplicació en la pràctica 
investigadora quotidiana.  
 

 Crear un grup de treball amb personal apropiat per a elaborar una 
guia interna amb els protocols i procediments de contractació 
OTM-R.  
 

 Millorar l’accés i la difusió dels processos de contractació de 
personal.  
 

 Revisar els diferents procediments de contractació segons OTM-R, 
especialment les convocatòries de contractes vinculats a projectes i 
accions d’investigació.  
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No hi ha impediments per a implementar aquest principi. 
 

 Incloure informació sobre el Document de carrera docent i 
investigadora de la Universitat Jaume I  en l’anunci de vacants i en 
els processos de selecció.  
 

 Assegurar que els procediments, protocols, normes i informació 
sobre l’activitat investigadora estiguen accessibles en anglès. 

 

16. Valoració de mèrits (codi) 
El procés de selecció ha de contemplar el conjunt de l’experiència dels candidats i candidates. Quan es valore el potencial general com a investigadors i 
investigadores ha de considerar-se la seua creativitat i el seu nivell d’independència. Els mèrits han de jutjar-se qualitativament, i no sols quantitativament, 
valorant resultats excel·lents dins d’una carrera diversificada i no sols el nombre de publicacions. En conseqüència, els índexs bibliomètrics han de valorar-se 
juntament amb un rang més ampli de criteris, com ara la docència, la supervisió de personal, el treball en equip, la transferència del coneixement, la gestió 
d’investigació i innovació, i les activitats de divulgació científica. En el cas de candidatures amb experiència empresarial ha de valorar-se la seua participació en 
patents, desenvolupaments i invents. 

Implementació GAP Iniciatives preses / noves propostes 

+/- Quasi, però no completament implementat.  
 
Totes les convocatòries es tramiten d’acord amb un protocol intern en 
el qual s’estableixen, abans del procés de selecció, els requisits i 
criteris de selecció, els mèrits i el barem i s’acorda la composició de la 
comissió. Així, el Servei de Recursos Humans supervisa, entre altres 
aspectes, que totes les convocatòries es basen en la valoració dels 
currículums mitjançant un barem establit en la convocatòria. Tot el 
procés es realitza en el marc de les normes i regles esmentades en el 
principi número 13. 
 
En les reunions mantingudes amb els diferents grups d’interès, així 
com en el procés de recollida d’informació, s’ha considerat rellevant 

INICIATIVES PRESES  
 
Hi ha normes clares i procediments de revisió que garanteixen que en els 
barems per a la selecció dels llocs l’experiència dels candidats i candidates es 
contempla com una variable fonamental, i es valora la seua creativitat i 
independència. 
 
Els barems inclouen aspectes addicionals als índexs bibliomètrics (formació, 
experiència prèvia acreditada amb contractes d’investigació, docència, 
participació i gestió d’accions d’investigació i transferència de coneixement, 
patents i explotació de resultats d’investigació, direcció de tesi i supervisió 
d’investigacions, premis i reconeixements, coneixement d’idiomes…).  
 
NOVES PROPOSTES 

https://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4fc74d9c-2c61-490b-81b1-a589221086b3/dcd.pdf?guest=true
https://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4fc74d9c-2c61-490b-81b1-a589221086b3/dcd.pdf?guest=true
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indicar les següents diferències entre les iniciatives ja preses i el 
principi recollit en la Carta: 
 

 Els barems no recullen la creativitat o nivells 
d’independència. 

 

 Els barems no recullen suficientment la transferència de 
coneixement o activitats de sensibilització pública. 

 

 En el cas del personal investigador contractat amb càrrec a 
accions d’investigació no s’inclouen els criteris d’avaluació 
més amplis recomanats en la Carta, com la docència, les 
tasques de supervisió, els treballs en equip, la transferència 
del coneixement, la gestió de la investigació i la innovació o 
activitats de sensibilització pública. 

 
No hi ha impediments per a la seua implementació més enllà dels 
derivats de l’aplicació de les normes que s’han enumerat 
anteriorment. 
 

 
En les reunions mantingudes amb els diferents grups d’interès, així com en el 
procés de recollida d’informació, s’ha considerat pertinent iniciar les següents 
propostes (el detall de la seua implementació es proporciona en el document 
sobre el Pla d’Acció): 
 

 Incrementar el coneixement del personal investigador sobre els 
principis de la Carta Europea i la seua aplicació en la pràctica 
investigadora quotidiana.  
 

 Crear un grup de treball amb personal apropiat per a elaborar una 
guia interna amb els protocols i procediments de contractació 
OTM-R.  

 

 Revisar els diferents procediments de contractació segons OTM-R, 
especialment les convocatòries de contractes vinculats a projectes i 
accions d’investigació.  
 

 Revisar els procediments de contractació segons OTM-R, 
especialment les convocatòries de contractes vinculats a projectes i 
accions d’investigació, per a reconèixer la valoració de la docència, 
transferència de coneixement i innovació i difusió de la ciència.  
 

 

17. Alteracions en l’ordre cronòlogic dels CV (codi)  
No han de penalitzar-se les interrupcions en la carrera o les pertorbacions de l’ordre cronològic dels CV, sinó que han de contemplar-se com una evolució, i per 
tant, una contribució valuosa al desenvolupament professional d’un investigador o investigadora cap a una experiència multidimensional. Les candidatures han 
de poder aportar CV basats en l’experiència, que reflectisquen assoliments i capacitats apropiats per al lloc que estan sol·licitant 

Implementació GAP Iniciatives preses / noves propostes 

-/+ Parcialment implementat. 
 
Molt recentment han començat a incloure’s en l’àmbit de l’Estat 
espanyol iniciatives per a tindre en compte aquest principi: 
 

INICIATIVES PRESES  
 
La Universitat ja ha començat a incloure les variacions cronològiques en els 
CV en alguns dels seus programes com el sistema de reconeixement i 
incentivació de la labor del personal docent i investigador sobre la base de la 
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 En l’avaluació de l’activitat investigadora, sexennis 
d’investigació, el període de vigència del sexenni s’estén per 
a aquelles persones que han vist interrompuda l’activitat 
investigadora per un cert nombre de circumstàncies. 

 

 També en la convocatòria de projectes d’investigació del Pla 
Estatal d’Investigació, Científica i Tècnica i d’Innovació, on en 
la convocatòria de 2019 s’ha establit un període addicional 
per al còmput de l’activitat investigadora a les persones que 
l’han interrompuda per un cert període. 

 
També es contempla en l’article 16 de la llei de la ciència que tracta 
sobre els criteris de selecció del personal investigador. 
 
Totes les convocatòries es tramiten d’acord amb un protocol intern en 
el qual s’estableixen, abans del procés de selecció, els requisits i 
criteris de selecció, els mèrits i el barem i s’acorda la composició de la 
comissió. Així, el Servei de Recursos Humans supervisa, entre altres 
aspectes, que totes les convocatòries es basen en la valoració dels 
currículums mitjançant un barem establit en la convocatòria. Tot el 
procés es realitza en el marc de les normes i regles esmentades en el 
principi número 13. 
 
D’altra banda, amb caràcter general, la normativa per a la contractació 
a la Universitat Jaume I no s’inclou cap referència sobre com s’ha 
d’avaluar la variació en la cronologia dels curriculum vitae, i pot 
resultar penalitzat de manera implícita en el còmput global. Sí que 
compta amb cert reconeixement el personal investigador que realitza 
funcions polítiques com a diputat, i se li poden reconèixer quinquennis 
per la seua labor. 
 

valoració de l’acompliment professional. També en el seu Programa de 
foment de projectes d’investigació del Pla de Promoció de la Investigació.  
 
 
NOVES PROPOSTES 
 
En les reunions mantingudes amb els diferents grups d’interès, així com en el 
procés de recollida d’informació, s’ha considerat pertinent iniciar les següents 
propostes (el detall de la seua implementació es proporciona en el document 
sobre el Pla d’Acció): 
 

 Incrementar el coneixement del personal investigador sobre els 
principis de la Carta Europea i la seua aplicació en la pràctica 
investigadora quotidiana.  
 

 Crear un grup de treball amb personal apropiat per a elaborar una 
guia interna amb els protocols i procediments de contractació 
OTM-R.  

 

 Revisar els procediments de contractació segons OTM-R, 
especialment les convocatòries de contractes vinculats a projectes i 
accions d’investigació, per a introduir mesures compensatòries en 
les persones que han vist interrompuda la seua labor investigadora. 

 

https://www.uji.es/serveis/ocit/gestio/conv/pinv20/#1
https://www.uji.es/serveis/ocit/gestio/conv/pinv20/#1
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En les reunions mantingudes amb els diferents grups d’interès, així 
com en el procés de recollida d’informació, s’ha considerat rellevant 
indicar les següents diferències entre les iniciatives ja preses i el 
principi recollit en la Carta: 
 

 No es tenen en compte, amb caràcter general, variacions en 
l’ordre cronològic dels CV. 
 

 També penalitzen en la valoració dels CV canvis de línies 
d’investigació. 

 
No hi ha impediments per a la seua implementació més enllà dels 
derivats de l’aplicació de les normes que s’han enumerat 
anteriorment. 
 

18. Reconeixement de la mobilitat (codi) 
Qualsevol experiència de mobilitat, per exemple  una estada en un altre país o regió, o un canvi de sector (públic o privat), o d’una disciplina a una altra, tant si és 
part de la formació inicial, o és en una etapa posterior de la seua carrera investigadora, així com la mobilitat virtual, ha de considerar-se com una contribució 
valuosa per al desenvolupament professional d’un investigador o investigadora. 

Implementació GAP Iniciatives preses / noves propostes 

+/- Quasi, però no completament implementat. 
 
Totes les convocatòries es tramiten d’acord amb un protocol intern en 
el qual s’estableixen, abans del procés de selecció, els requisits i 
criteris de selecció, els mèrits i el barem i s’acorda la composició de la 
comissió. Així, el Servei de Recursos Humans supervisa, entre altres 
aspectes, que totes les convocatòries es basen en la valoració dels 
currículums mitjançant un barem establit en la convocatòria i en el 
qual, d’acord amb l’article 17 de la llei de la ciència es contempla la 
mobilitat del personal investigador. Tot el procés es realitza en el marc 
de les normes i regles esmentades en el principi número 13. 
 
Addicionalment al procés de selecció, la Universitat disposa d’un 
sistema de reconeixement i incentivació de l’acompliment del 

INICIATIVES PRESES  
 
Hi ha normes clares i procediments de revisió que garanteixen que en els 
barems per a la selecció dels llocs la mobilitat dels candidats i candidates es 
considera una contribució valuosa. 
 
La Universitat disposa d’un sistema de reconeixement i incentivació de la 
labor del personal docent i investigador sobre la base de la valoració de 
l’acompliment professional que té en compte la mobilitat. Els resultats 
obtinguts tenen una implicació directa en la dedicació docent i una assignació 
econòmica. 
 
Addicionalment, la Universitat Jaume I promou diferents accions per a 
facilitar la mobilitat: 
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personal investigador que té en compte la mobilitat. També 
contribueix a la seua promoció mitjançant la convocatòria de diferents 
actuacions i beques per a la seua promoció. 
 
En les reunions mantingudes amb els diferents grups d’interès, així 
com en el procés de recollida d’informació, s’ha considerat rellevant 
indicar les següents diferències entre les iniciatives ja preses i el 
principi recollit en la Carta: 
 

 Alguns barems no recullen de manera explícita la mobilitat 
internacional amb una assignació específica de puntuació en 
funció del centre de destinació i la duració. 

 

 En el sistema d’avaluació i valoració dels mèrits del personal 
investigador sí que és valorada l’experiència de mobilitat en 
el context d’organismes d’investigació, però no la mobilitat 
cap al sector privat o públic no investigador. 
 

 El canvi de disciplina no sols no es valora positivament, sinó 
que se sol penalitzar, especialment en algunes disciplines 
concretes. 

 
No hi ha impediments per a la seua implementació més enllà dels 
derivats de l’aplicació de les normes. 
 

 

 La Universitat disposa d’un Programa anual ajudes de mobilitat a fi 
de facilitar la realització d’estades d’investigació en universitats i 
centres de reconegut prestigi per a incentivar la internacionalització 
de la investigació.  
 

 També l’Escola de Doctorat disposa d’un Programa d’ajudes de 
mobilitat per a la realització de les tesis doctorals amb esment de 
doctorat europeu i per a l’assistència a congressos i reunions de 
treball. 

 

 La Universitat disposa d’un Programa de semestres sabàtics per al 
personal investigador funcionari on es forma per a millorar en les 
seues competències investigadores viatjant a altres centres 
d’investigació nacionals o estrangers.  

 
NOVES PROPOSTES 
 
En les reunions mantingudes amb els diferents grups d’interès, així com en el 
procés de recollida d’informació, s’ha considerat pertinent iniciar les següents 
propostes (el detall de la seua implementació es proporciona en el document 
sobre el Pla d’Acció): 
 

 Incrementar el coneixement del personal investigador sobre els 
principis de la Carta Europea i la seua aplicació en la pràctica 
investigadora quotidiana.  
 

 Crear un grup de treball amb personal apropiat per a elaborar una 
guia interna amb els protocols i procediments de contractació 
OTM-R.  

 

https://www.uji.es/serveis/ocit/gestio/conv/pinv20/
https://www.uji.es/estudis/centres/escola-doctorat/base/info-academica/contractes-premis/ajudes-doctorand/ajudes-formacio/
https://www.uji.es/estudis/centres/escola-doctorat/base/info-academica/contractes-premis/ajudes-doctorand/ajudes-formacio/
https://www.uji.es/estudis/centres/escola-doctorat/base/info-academica/contractes-premis/ajudes-doctorand/ajudes-formacio/
https://www.uji.es/estudis/centres/escola-doctorat/base/info-academica/contractes-premis/ajudes-doctorand/ajudes-formacio/
http://blogs.uji.es/ste/files/2019/01/6è.-Programa-semestres-sabàtics2019.pdf
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 Revisar els diferents procediments de contractació segons OTM-R, 
especialment les convocatòries de contractes vinculats a projectes i 
accions d’investigació, per a incloure el reconeixement de la 
mobilitat, també la interdisciplinària.  
 

 Revisar els processos d’avaluació de l’activitat investigadora per a 
incloure el reconeixement de la mobilitat del personal investigador.  
 

 En el marc de la difusió de les convocatòries en portals 
internacionals, disposar d’un programa d’assessorament en la 
contractació i l’acolliment (Wellcome Desk) específic per al personal 
internacional.  

 

19. Reconeixement de mèrits i titulacions (codi) 
Els ocupadors i/o finançadors han de valorar adequadament els mèrits i títols acadèmics i professionals dels investigadors, incloent aquelles qualificacions no 
formals, especialment en el context de mobilitat internacional i professional. Haurien d’estar familiaritzats amb les normes, procediments i estàndards d’aquestes 
titulacions, i conéixer les lleis nacionals, convencions o normes de reconeixement d’aquestes qualificacions 

Implementació GAP Iniciatives preses / noves propostes 

+/+ Completament implementat. 
 
Addicionalment a la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú, 
totes les convocatòries es tramiten d’acord amb un protocol intern en 
el qual s’estableixen, abans del procés de selecció, els requisits i 
criteris de selecció, els mèrits i el barem i s’acorda la composició de la 
comissió. Així, el Servei de Recursos Humans supervisa, entre altres 
aspectes, que totes les convocatòries es basen en la valoració dels 
currículums mitjançant un barem establit en la convocatòria. Tot el 
procés es realitza en el marc de les normes i regles esmentades en el 
principi número 13. 
 
En les reunions mantingudes amb els diferents grups d’interès, així 
com en el procés de recollida d’informació, s’ha considerat rellevant 
indicar les següents diferències entre les iniciatives ja preses i el 
principi recollit en la Carta: 

INICIATIVES PRESES  
 
En la Universitat s’admeten a tràmits la sol·licitud a participar en un procés 
selectiu d’investigadors i investigadores que, havent-se titulat en una 
universitat estrangera, inicien tràmits per a l’homologació i reconeixement 
dels seus estudis a Espanya, sempre que l’IP considere homologable la 
titulació del candidat o candidata i la requerida en el procés selectiu. Els 
investigadors i investigadores poden indicar en la convocatòria que 
l’homologació s’ha sol·licitat, i fins i tot poden ser contractats. 
 
En els processos selectius a cossos docents s’inclou el reconeixement de 
qualificacions no oficials. 
 
NOVES PROPOSTES 
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 En els processos selectius a cossos docents s’inclou el 
reconeixement de qualificacions no oficials. Seria desitjable 
que aquest reconeixement també fora aplicable per a la resta 
de processos selectius. 
 

 El procés d’homologació de títols, encara que és llarg, no 
perjudica el procés selectiu i de contractació. 

 
No hi ha impediments per a la seua implementació més enllà dels 
derivats de l’aplicació de les normes. 
 

En les reunions mantingudes amb els diferents grups d’interès, així com en el 
procés de recollida d’informació, s’ha considerat pertinent iniciar les següents 
propostes (el detall de la seua implementació es proporciona en el document 
sobre el Pla d’Acció): 
 

 Incrementar el coneixement del personal investigador sobre els 
principis de la Carta Europea i la seua aplicació en la pràctica 
investigadora quotidiana.  
 

 Crear un grup de treball amb personal apropiat per a elaborar una 
guia interna amb els protocols i procediments de contractació 
OTM-R.  

 

 Revisar els diferents procediments de contractació segons OTM-R, 
especialment les convocatòries de contractes vinculats a projectes i 
accions d’investigació, per a incloure-hi el reconeixement de 
qualificacions no oficials.  

20. Antiguitat (codi)  
El grau de titulació requerit ha de ser adequat a les necessitats del lloc, i no establir-se com una barrera. El reconeixement i avaluació de titulacions hauria 
d’enfocar-se més cap a la valoració dels assoliments de la persona que cap a les seues circumstàncies o la reputació de la institució on s’han adquirit. Atès que les 
titulacions s’han pogut haver adquirit al principi d’una llarga carrera, el patró de desenvolupament professional posterior ha de ser valorat. 

Implementació GAP Iniciatives preses / noves propostes 

+/+ Completament implementat. 
 
Addicionalment a la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú, 
totes les convocatòries es tramiten d’acord amb un protocol intern en 
el qual s’estableixen, abans del procés de selecció, els requisits i 
criteris de selecció, els mèrits i el barem i s’acorda la composició de la 
comissió. Així, el Servei de Recursos Humans supervisa, entre altres 

INICIATIVES PRESES  
 
Hi ha normes clares i procediments de revisió que garanteixen que en els 
barems per a la selecció dels llocs el grau de la titulació requerida siga 
l’adequat a les necessitats del lloc. 
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aspectes, que totes les convocatòries es basen en la valoració dels 
currículums mitjançant un barem establit en la convocatòria. Tot el 
procés es realitza en el marc de les normes i regles esmentades en el 
principi número 13. 
 
En les reunions mantingudes amb els diferents grups d’interès, així 
com en el procés de recollida d’informació, s’ha considerat rellevant 
indicar que no hi ha diferències entre les iniciatives ja preses i el 
principi recollit en la Carta.  
 
No hi ha impediments per a la seua implementació més enllà dels 
derivats de l’aplicació de les normes. 
 

Els barems i criteris de selecció tenen en compte la formació rebuda per les 
persones sol·licitants que, d’altra banda, no es basa en la reputació de la 
institució en la qual s’ha adquirit.  
 
NOVES PROPOSTES 
 
En les reunions mantingudes amb els diferents grups d’interès, així com en el 
procés de recollida d’informació, s’ha considerat pertinent iniciar les següents 
propostes (el detall de la seua implementació es proporciona en el document 
sobre el Pla d’Acció): 
 

 Incrementar el coneixement del personal investigador sobre els 
principis de la Carta Europea i la seua aplicació en la pràctica 
investigadora quotidiana.  

 

21. Postdoctorals (codi)  
Han d’establir-se normes clares i explícites per al reclutament d’investigadors i investigadores postdoctorals, incloent-hi la duració màxima i els objectius dels seus 
contractes. Aquestes normes han de tindre en compte el temps passat en altres institucions com a investigadors  o investigadores postdoctorals, així com que 
aquest estatus hauria de ser “de transició”, amb l’objectiu principal d’adquirir experiència addicional per a accedir a oportunitats de desenvolupament de la seua 
carrera a llarg termini. 

Implementació GAP Iniciatives preses / noves propostes 

+/- Quasi, però no completament implementat.  
 
En l’Estat espanyol conflueixen dos models contractuals paral·lels per 
a l’etapa postdoctoral. D’una banda, l’establit en la Llei orgànica 
d’universitats (LOU) a través de la figura d’ajudant doctor. El contracte 
de professorat ajudant doctor comporta una dedicació docent elevada 
que s’ha de compaginar amb una activitat investigadora que permeta 
el progrés de la carrera acadèmica.  
 
D’altra banda, la llei de la ciència regula la contractació de personal 
investigador postdoctoral (R2) mitjançant el contracte d’accés al 
Sistema Espanyol de Ciència i Tecnologia (R2). En general, són 
contractes que es financen gràcies a convocatòries competitives 

INICIATIVES PRESES  
 
La contractació d’investigadors postdoctorals es realitza sobre la base de 
convocatòries públiques i competitives que estableixen amb claredat la 
duració dels contractes i els seus objectius. Respecte al desenvolupament de 
la carrera a llarg termini la Universitat ja disposa d’algunes mesures: 
 

 El Document de carrera docent i investigadora de la Universitat 
Jaume I  que estableix el marc de desenvolupament de la carrera 
professional per al professorat ajudant doctor. 

 

 El Programa de suport a la formació i incorporació de personal 
investigador del Pla de Promoció de la Investigació que estableix les 

https://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4fc74d9c-2c61-490b-81b1-a589221086b3/dcd.pdf?guest=true
https://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4fc74d9c-2c61-490b-81b1-a589221086b3/dcd.pdf?guest=true
https://www.uji.es/serveis/ocit/gestio/conv/pinv20/#3
https://www.uji.es/serveis/ocit/gestio/conv/pinv20/#3
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externes, com, per exemple, els vinculats a Accions Marie Skolodoska 
Curie (UE), les convocatòries Ramón y Cajal i Juan de la Cierva del 
Govern d’Espanya, les convocatòries GenT o postdoctoral de 
l’administració autonòmica valenciana o els del Programa de suport a 
la formació i incorporació de personal investigador del Pla de 
Promoció de la Investigació. 
 
En les reunions mantingudes amb els diferents grups d’interès, així 
com en el procés de recollida d’informació, s’ha considerat rellevant 
indicar les següents diferències entre les iniciatives ja preses i el 
principi recollit en la Carta: 
 

 L’oportunitat de desenvolupament de la carrera professional 
del personal investigador contractat amb vincle a projectes i 
accions d’investigació és inexistent. 
 

 Seria desitjable enfortir les relacions de supervisió entre 
personal investigador sènior i personal investigador en 
formació mitjançant cursos de formació en mentoria. 

 
No hi ha impediments, més enllà del compliment de les normatives 
estatals i autonòmiques en la contractació de recursos humans.  
 

oportunitats de desenvolupament per a investigadors i 
investigadores postdoctorals Ramón y Cajal. 

 
D’altra banda, la Universitat disposa, dins del seu Pla de Promoció de la 
Investigació, d’una convocatòria de contractes postdoctorals per a 
incorporació a grups d’investigació. La seua dotació es realitza sobre la base 
de convocatòries públiques i competitives que estableixen amb claredat la 
duració dels contractes i els seus objectius. 
 
NOVES PROPOSTES 
 
En les reunions mantingudes amb els diferents grups d’interès, així com en el 
procés de recollida d’informació, s’ha considerat pertinent iniciar les següents 
propostes (el detall de la seua implementació es proporciona en el document 
sobre el Pla d’Acció): 
 

 Incrementar el coneixement del personal investigador sobre els 
principis de la Carta Europea i la seua aplicació en la pràctica 
investigadora quotidiana.  
 

 Incloure informació sobre el Document de carrera docent i 
investigadora de la Universitat Jaume I  en el procés de 
contractació de personal postdoctoral.  
 

 Desenvolupar i implementar un reglament per al personal 
investigador i el personal tècnic de suport a la investigació.  
 

 Incidir en els processos de supervisió del personal investigador en 
formació i postdoctoral, mitjançant elaboració de manuals i la 
realització de cursos de formació en mentoria d’investigadors i 
investigadores.  

 

https://www.uji.es/serveis/ocit/gestio/conv/pinv20/#3
https://www.uji.es/serveis/ocit/gestio/conv/pinv20/#3
https://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4fc74d9c-2c61-490b-81b1-a589221086b3/dcd.pdf?guest=true
https://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4fc74d9c-2c61-490b-81b1-a589221086b3/dcd.pdf?guest=true
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3. Condicions laborals i Seguretat Social 

 

22. Reconeixement de la professió 
Tots els investigadors i investigadores implicats en una carrera investigadora han de ser tractats com a investigadors i investigadores i reconeguts com a tals, des 
del començament de la seua carrera com a postgraduats i incloent-hi tots els nivells, independentment de la seua classificació en l’àmbit nacional (empleat o 
empleada, postgraduat o postgraduada, candidat o candidata postdoctoral, becari o becària postdoctoral, funcionari o funcionària, etc.) 

Implementació GAP Iniciatives preses / noves propostes 

+/- Quasi, però no completament implementat. 
 
La llei de la ciència estableix la següent definició: 
 
“… es considera personal investigador el que, estant en possessió de la 
titulació espanyola exigida en cada cas, du a terme una activitat 
investigadora, entesa com el treball creatiu realitzat de manera 
sistemàtica per a incrementar el volum de coneixements, inclosos els 
relatius a l’ésser humà, la cultura i la societat, l’ús d’aquests 
coneixements per a crear noves aplicacions, la seua transferència i la 
seua divulgació. 
 
Serà considerat personal investigador el personal docent i investigador 
definit en la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, 
entre les funcions de les quals es trobe la de dur a terme activitats 
investigadores.” 
 
Amb caràcter general, en l’Estat espanyol, la professió del personal 
investigador està regulada pel que estableixen la Llei 4/2007 
d’universitats i la Llei 14/2011 de la ciència. 
 
Així, la Llei 4/2007 d’universitats contempla les figures de professorat 
dels cossos docents universitaris: catedràtics i catedràtiques 
d’universitat (R4), titulars d’universitat i del professorat contractat 
doctor (R3), col·laborador i ajudant doctor (R2) i ajudant (R1). El 
professorat titular d’universitat i catedràtic d’universitat manté una 

INICIATIVES PRESES  
 
Els Estatuts de la Universitat Jaume I reconeixen com a personal investigador  
les diferents categories contractuals recollides en l’apartat anterior.  
 
NOVES PROPOSTES 
 
En les reunions mantingudes amb els diferents grups d’interès, així com en el 
procés de recollida d’informació, s’ha considerat pertinent iniciar les següents 
propostes (el detall de la seua implementació es proporciona en el document 
sobre el Pla d’Acció): 
 

 Incrementar el coneixement del personal investigador sobre els 
principis de la Carta Europea i la seua aplicació en la pràctica 
investigadora quotidiana. 
 

 Aprovar un reglament per al personal investigador d’acord amb 
l’aprovació del conveni laboral per al personal de les universitats 
públiques valencianes que està sent promogut per l’administració 
autonòmica, la Generalitat Valenciana. 
 

 Aprovar un reglament per al personal investigador d’acord amb el 
procés de modificació estatutària iniciat a la Universitat Jaume I per 
a recollir les noves figures contractuals aparegudes amb la llei de la 
ciència. 
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relació funcionarial amb l’administració pública. D’altra banda, el 
professorat contractat doctor i col·laborador manté una relació 
laboral de caràcter indefinit. Les figures d’ajudant doctor (R2) i ajudant 
(R1) tenen caràcter laboral i la seua relació és per temps limitat. 
 
D’altra banda, la Llei 14/2011 de la ciència i el RD 103/2019 regula la 
relació de personal investigador en la modalitat d’investigador o 
investigadora distingit (R4/R3), d’accés al Sistema Espanyol de Ciència 
i Tecnologia (R2) i el contracte de personal investigador en formació 
(R1). En general, i amb l’excepció de les convocatòries recollides en el 
Programa de Promoció de la Investigació de la Universitat Jaume I, són 
convocatòries competitives externes que determinen aquells 
contractes que rep la Universitat en funció de les candidatures que així 
ho indiquen. Es tracta, per exemple, de contractes vinculats a Accions 
Marie Skolodoska Curie (UE), Pla Estatal d’Investigació del Govern 
d’Espanya o l’Administració Autonòmica de la Generalitat Valenciana. 
En tots els casos són contractes de duració determinada. 
 
Finalment, hi ha una modalitat de contractes que es troba vinculada a 
la realització d’un projecte o contracte d’investigació específic 
(personal investigador o personal de suport tècnic a la investigació). 
Aquesta modalitat laboral sempre és per duració determinada i està 
exclusivament vinculada al cicle de vida del projecte. 
 
En tots els casos la Universitat Jaume I reconeix el caràcter 
investigador en la relació laboral de totes aquestes figures 
contractuals. 
 

En les reunions mantingudes amb els diferents grups d’interès, així 
com en el procés de recollida d’informació, s’ha considerat rellevant 
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indicar les següents diferències entre les iniciatives ja preses i el 
principi recollit en la Carta: 

 

 El personal investigador adscrit a un projecte concret i que 
figuren en la base de dades com a tècnics o tècniques 
superiors d’investigació i com a personal investigador 
manquen d’un reglament propi que regule les condicions 
laborals com a personal investigador. 
 

 Els Estatuts de la Universitat, aprovats abans de l’entrada en 
vigor de la llei de la ciència, no recullen algunes de les figures 
contractuals anteriors, principalment el personal de la 
categoria R1 amb contracte predoctoral.  

 
No hi ha impediments per a la implementació d’aquest principi més 
enllà dels derivats de l’aplicació de les normes. 

23. Ambient de treball de recerca 
Els ocupadors i/o finançadors han d’assegurar-se que l’ambient de treball afavoreix la investigació i estimula l’aprenentatge oferint equips, instal·lacions i 
oportunitats. També han d’afavorir la col·laboració per mitjà de xarxes d’investigació, respectant en tot moment les normes nacionals o sectorials sobre protecció 
de salut i seguretat. Els finançadors han de proporcionar els recursos adequats per a dur a terme els programes de treball acordats 

Implementació GAP Iniciatives preses / noves propostes 

+/- Quasi, però no totalment implementat. 
 
Hi ha diferents reials decrets que regulen les condicions físiques del 
lloc de treball (clima, humitat, temperatura, renovació de l’aire, soroll, 
etc.) i, per a les condicions psicosocials el Ministeri de Treball i 
Seguretat Social va desenvolupar una Guia d’actuacions de la 
inspecció de treball i Seguretat Social sobre riscos psicosocials.  
 
La Universitat ha realitzat diverses avaluacions dels riscos psicosocials 
entre el seu personal. L’UJI també compta amb un Protocol per a la 
prevenció, detecció i actuació en els supòsits d’assetjament laboral, 
assetjament sexual i assetjament per raó de sexe que inclou la 

INICIATIVES PRESES  
 
Les estructures més rellevants que donen suport a aquest conjunt de tasques 
són: 
 

 En matèria de salut i seguretat, l’Oficina de Prevenció i Gestió 
Mediambiental realitza les activitats preventives amb la finalitat de 
garantir l’adequada protecció de la seguretat i la salut dels 
investigadors i investigadores, assessorant i assistint a aquest 
col·lectiu i els seus representants en matèria de seguretat i higiene, 
ergonomia i psicosociologia, salut i medi ambient.  
 

http://www.laboral-social.com/files-laboral/Guia_psicosociales.pdf
http://www.laboral-social.com/files-laboral/Guia_psicosociales.pdf
http://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ff4f3096-b359-4fc8-a324-93cefbc36472/assetja.pdf?guest=true
http://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ff4f3096-b359-4fc8-a324-93cefbc36472/assetja.pdf?guest=true
http://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ff4f3096-b359-4fc8-a324-93cefbc36472/assetja.pdf?guest=true
https://www.uji.es/serveis/opgm/
https://www.uji.es/serveis/opgm/
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participació de serveis com ara el Servei de Recursos Humans, la Unitat 
d’Igualtat, els sindicats, etc. 
 
També es disposa d’un Comitè de Seguretat i Salut de participació i 
consulta de les accions de la Universitat en matèria de prevenció de 
riscos laborals. Està format per sis representants de cada part, 
empresari o empresària i treballador o treballadora. L’OPGM no forma 
part d’aquest Comitè, encara que el seu personal tècnic de prevenció 
participa en els reunions amb veu i sense vot. 
 
D’altra banda, la Universitat Jaume I compta amb diferents 
instal·lacions i serveis centralitzats de suport al personal investigador 
(Biblioteca, Serveis Centrals d’Instrumentació Científica, Servei 
d’Experimentació Animal, Laboratori de Comunicació…). 

En les reunions mantingudes amb els diferents grups d’interès, així 
com en el procés de recollida d’informació, s’ha considerat rellevant 
indicar les següents diferències entre les iniciatives ja preses i el 
principi recollit en la Carta: 

 

 Hi ha desconeixement entre el personal investigador dels 
serveis que ofereix la Universitat per a afavorir la investigació 
i estimular l’aprenentatge.  

 

 Els investigadors i investigadores de les categories R1 i R2 
indiquen l’existència d’una vulnerabilitat associada a 
situacions d’inseguretat i incertesa fruit de la falta 
d’estabilitat laboral. També indiquen que la forta 
competència en l’àmbit de la investigació per a aconseguir 
una posició permanent portar a tindre horaris de dedicació 
excessius. 

 Aquesta Oficina és la responsable del Pla de Prevenció de Riscos 
Laborals sota el qual es realitzen identificacions i avaluacions dels 
riscos derivats de les condicions de treball físiques, químiques i 
biològiques en els laboratoris d’investigació ja existents i en els de 
nova projecció (risc mecànic, elèctric, químic o biològic). Sota aquest 
sistema, en 2017, tot el personal de la Universitat va realitzar 
obligatòriament formació específica en matèria de prevenció de 
riscos laborals.  
 

 En matèria d’investigació, analitza i valora sobre “condicions de 
seguretat i salut en l’activitat d’investigació” dels grups 
d’investigació. L’Oficina realitza recomanacions per a garantir la 
seguretat en el treball, encara que la responsabilitat de la seua 
execució correspon a l’investigador o investigadora principal del 
projecte d’investigació. 
 

D’altra banda, la Universitat posa a la disposició de la comunitat investigadora 
tot un conjunt d’instruments i serveis de suport a la investigació: 

 

 El Pla de Promoció de la Investigació, que posa a la disposició del 
personal investigador un conjunt d’instruments per a facilitar la seua 
labor investigadora amb un programa de foment de projectes 
d’investigació, un programa de mobilitat del personal investigador, 
el programa de formació i incorporació de recursos humans, el 
programa de valorització de resultats d’investigació, el programa de 
suport a grups d’investigació i el programa de difusió de resultats 
d’investigació. 
 

 La Biblioteca, que proporciona suport a la docència, a la investigació 
i a l’autoaprenentatge. Per a aconseguir els seus objectius, la 
Biblioteca gestiona i posa a la disposició del personal investigador 
col·leccions bibliogràfiques especialitzades, bases de dades i 

http://www.uji.es/serveis/opgm/base/spgm/comite/?urlRedirect=http://www.uji.es/serveis/opgm/base/spgm/comite/&url=/serveis/opgm/base/spgm/comite/
https://ujiapps.uji.es/ade/rest/storage/0YXYN949BBE79TOMPV7TL8C96I5LMCYY
https://ujiapps.uji.es/ade/rest/storage/0YXYN949BBE79TOMPV7TL8C96I5LMCYY
https://www.uji.es/serveis/ocit/gestio/conv/pinv20/
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D’altra banda, no hi ha impediments per a la implementació d’aquest 
principi. 
 
 

material audiovisual. Compta amb un repositori institucional que 
recull la producció científica de la Universitat i dona suport al 
personal investigador en la difusió de les seues publicacions 
científiques.  
 

 El Servei Central d’Instrumentació Científica, que integra la 
infraestructura científica avançada de la Universitat Jaume I en 
tecnologies químiques, ciència dels materials, física i biociències. 
 

 El Servei d’Experimentació Animal, que és la infraestructura 
especialitzada en el suport a la investigació i procediments 
experimentals amb animals de laboratori. 
 

 Clúster de computació científica, que dona solució a les necessitats 
de càlcul científic del personal investigador. 

 

 
NOVES PROPOSTES 
 
En les reunions mantingudes amb els diferents grups d’interès, així com en el 
procés de recollida d’informació, s’ha considerat pertinent iniciar les següents 
propostes (el detall de la seua implementació es proporciona en el document 
sobre el Pla d’Acció): 
 

 Incrementar el coneixement del personal investigador sobre els 
principis de la Carta Europea i la seua aplicació en la pràctica 
investigadora quotidiana. 
 

 Elaborar un manual d’acolliment per al personal investigador, 
donant a conèixer entre la comunitat investigadora els diferents 
serveis i tècniques disponibles.  
 

 Millorar les condicions laborals del personal investigador, 
promovent actuacions específiques de riscos psicosocials dirigides al 
personal investigador de les categories R1 i R2.  
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24. Condicions de treball 
Els ocupadors i/o finançadors han d’assegurar-se que les condicions de treball dels investigadors i investigadores, inclosos els que pateixen discapacitats, són prou 
flexibles per a assegurar l’èxit científic, d’acord amb la legislació nacional i amb els convenis nacionals i sectorials. Han de promoure’s condicions de treball que 
permeten tant a homes com a dones que investiguen conciliar la vida familiar i la professional. En particular, s’han de considerar, entre altres mesures, horari 
flexible, horari a temps parcial, teletreball i descans sabàtic, així com les provisions financeres i administratives per a dur a terme aquestes adaptacions. 

Implementació GAP Iniciatives preses / noves propostes 

+/- Quasi, però no totalment implementat. 
 
Quant a les condicions de treball, l‘Oficina de Prevenció i Gestió 
Mediambiental atén les condicions de seguretat, higiene i ergonomia 
d’acord amb el marc legal i el seu desenvolupament en la Universitat.  
 
Tal com s’estableix en el marc legislatiu, s’han desenvolupament i 
implementat dos Plans d’Igualtat de l’UJI, que entre les mesures 
preses vetlen per la conciliació familiar i laboral, amb permisos 
específics i mesures que permeten flexibilitzar la vida laboral.  
 
També hi ha mesures que faciliten l’activitat laboral en els casos de 
discapacitat del personal investigador. 
 
En les reunions mantingudes amb els diferents grups d’interès, així 
com en el procés de recollida d’informació, s’ha considerat rellevant 
indicar les següents diferències entre les iniciatives ja preses i el 
principi recollit en la Carta: 
 

 Encara que hi ha mesures protectores per a conciliar la vida 
laboral i familiar, algunes de les quals venen reglamentades 
per la normativa estatal, aquestes mesures es consideren 
insuficients, atès que la demanda per la cura de fills és molt 

INICIATIVES PRESES  
 
Quant a les condicions de treball, l’Oficina de Prevenció i Gestió 
Mediambiental atén les condicions de seguretat, higiene i ergonomia. En cas 
que una persona sol·licite la valoració de les seues condicions de treball, 
l’Oficina realitza l’estudi i elabora un informe preceptiu, però no vinculant. Si 
les condicions de treball foren deficients o molt deficients el treballador o 
treballadora es podria negar a fer la tasca i denunciar-ho (per exemple, 
treballar amb una maquinària avariada o en mal estat). També es disposa de 
condicions de protecció de la salut i d’algunes vacunes específiques per a 
grups d’investigació en risc. 
 
Quant a la conciliació de la vida laboral i familiar, hi ha tres normatives per a 
tres col·lectius diferents: el PAS, el personal funcionari i el personal 
contractat.  
 
En compliment de l’article 44 de la Llei 3/2007, el Ministeri ha desenvolupat 
el Pla Concilia per al personal d’administracions públiques. Els Plans d’Igualtat 
de l’UJI recullen els normatives sobre la conciliació de la vida laboral i familiar 
en l’UJI i els resultats de la seua aplicació. La Llei 39/1999, de 5 de novembre, 
per a promoure la conciliació de la vida familiar i laboral de les persones 
treballadores, és aplicable en el compliment d’aquest principi. 
 

https://www.uji.es/serveis/opgm/
https://www.uji.es/serveis/opgm/
https://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5adbf2aa-08db-4750-ae6d-544aab950003/II+PLAN+IGUALDAD_CAS+REVISADO.pdf?guest=true
https://www.uji.es/serveis/opgm/
https://www.uji.es/serveis/opgm/
https://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5adbf2aa-08db-4750-ae6d-544aab950003/II+PLAN+IGUALDAD_CAS+REVISADO.pdf?guest=true
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superior als temps de baixa o a la reducció a la qual es té 
dret. 

 

 Encara que s’estan negociant noves formes de treball amb 
major flexibilitat, no s’ha aconseguit l’aprovació del 
teletreball.  

 

 Hi  ha mesures d’atenció a la diversitat, però aquestes 
mesures no són generalment conegudes per la comunitat 
investigadora, ja que encara no se n’ha fet una difusió 
massiva.  
 

 La duració dels contractes laborals dels investigadors i 
investigadores de la categoria R1 associats és diferent en 
funció de l’organisme finançador. 
 

 Els investigadors i investigadores de les categories R1 i R2 
indiquen l’existència d’una vulnerabilitat associada a 
situacions d’inseguretat i incertesa fruit de la falta 
d’estabilitat laboral. També indiquen que la forta 
competència en l’àmbit de la investigació per a aconseguir 
una posició permanent porta a tindre horaris de dedicació 
excessius. 

 
D’altra banda, no hi ha impediments per a implementar aquest 
principi. 

Fruit del II Pla d’Igualtat de l’UJI (2016-2020) hi ha una acció que indica la 
priorització en l’elecció d’horaris (no assignatures) en l’organització del POD 
de l’àrea o departament, concretament el personal docent i investigador que 
a més és mare/pare pot triar les seues classes en la franja horària de 10 h a 
18 h. Aquesta mesura està inclosa en el document de planificació de curs. 
  
Actualment, els permisos de maternitat són de setze setmanes i els de 
paternitat de cinc setmanes. A més, les famílies poden acollir-se al permís de 
lactància, reducció de jornada o excedència. No obstant això, la conciliació és 
insuficient, perquè la demanda per la cura de fills és molt superior a la 
reducció.  
 
Actualment, en la Comunitat Valenciana s’està negociant el pla d’ocupació 
pública amb flexibilitat d’horaris i educació a temps parcial.  
 
Quant a l’atenció a la diversitat, la Universitat compta amb un Pla d’Atenció 
a la Diversitat que pretén donar suport acadèmic als membres de la 
comunitat universitària que presenten algun tipus de necessitat educativa 
específica (NEE) i al seu professorat. 
 
NOVES PROPOSTES  
 
En les reunions mantingudes amb els diferents grups d’interès, així com en el 
procés de recollida d’informació, s’ha considerat pertinent iniciar les següents 
propostes (el detall de la seua implementació es proporciona en el document 
sobre el Pla d’Acció): 
 

 Incrementar el coneixement del personal investigador sobre els 
principis de la Carta Europea i la seua aplicació en la pràctica 
investigadora quotidiana.  
 

 Elaborar un manual d’acolliment per al personal investigador, 
donant a conèixer entre la comunitat investigadora les mesures 
d’atenció a la diversitat i millorant la forma en què la informació 
sobre les mesures de protecció en matèria de conciliació familiar i 
laboral arriba al personal investigador, per exemple, crear un 
manual d’acolliment que incloga aquesta informació.  

https://www.uji.es/serveis/use/base/pad/?idioma=es
https://www.uji.es/serveis/use/base/pad/?idioma=es
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 Incidir en els processos de supervisió del personal investigador en 
formació i postdoctoral, mitjançant elaboració de manuals i la 
realització de cursos de formació en mentoria d’investigadors i 
investigadores.  
 

 Millorar les condicions laborals del personal investigador en el marc 
del conveni col·lectiu del personal laboral que està promovent 
l’administració autonòmica, promovent mesures de protecció en 
matèria de conciliació familiar i laboral per al personal investigador 
que no perjudiquen aquelles persones que hagen de cuidar 
descendents o ascendents, donant-los facilitats per a poder conciliar 
la vida acadèmica i la familiar.  

 

 Millorar les condicions laborals del personal investigador, 
promovent mesures de teletreball.  
 

 Millorar les condicions laborals del personal investigador de la 
categoria R1, incrementant la seua duració fins al màxim permès de 
quatre anys segons l’Estatut del Personal Investigador en Formació.  
 

 Millorar les condicions laborals del personal investigador, 
promovent actuacions específiques de riscos psicosocials dirigides al 
personal investigador de les categories R1 i R2.  
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25. Estabilitat de l’ocupació 
Els ocupadors i/o finançadors han de procurar que el rendiment dels investigadors i investigadores no estiga compromès per la inestabilitat dels contractes de 
treball, i haurien de comprometre’s en la mesura que siga possible en la millora de l’estabilitat d’ocupació, ajustant-se als principis i termes proposats en la 
Directiva de la UE sobre el treball mitjançant contractes de duració definida (EU Directive on Fixed-Term Work). 

Implementació GAP Iniciatives preses / noves propostes 

+/- Quasi, però no completament implementat. 
 
Amb caràcter general, en l’Estat espanyol, les condicions d’estabilitat 
en l’ús del personal investigador estan regulades pel que estableix la 
Llei 4/2007 d’Universitats, la llei 14/2011 de la Ciència, l’Estatut Bàsic 
de l’Empleat públic i resta de legislació laboral. També per la Llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat que fixa la taxa de reposició del 
funcionariat públic en l’Estat espanyol. 
 
D’una part, el professorat dels cossos docents universitaris, 
catedràtics i catedràtiques d’universitat (R4), titulars d’universitat (R3) 
i professorat contractat doctor (R3), col·laborador compta amb 
estabilitat en l’ocupació (funcionariat públic o personal laboral de 
caràcter permanent). 
 
D’altra banda, els contractes laborals del personal investigador de la 
categoria R2 i el personal investigador en formació (R1) amb càrrec a 
convocatòries externes competitives són temporals. En el cas del 
professorat ajudant doctor (R2) i el professorat la Universitat garanteix 
l’estabilitat a través del Document de Carrera.  
 
Finalment, existeix una modalitat de contractes que es troba vinculada 
a la realització d’un projecte o contracte d’investigació específic 
(personal investigador o personal de suport tècnic a la investigació). 
Aquesta modalitat laboral sempre és per duració determinada i està 
exclusivament vinculada al cicle de vida del projecte. 
 
La Universitat compta amb una estratègia pròpia d’estabilització del 
personal docent i investigador per a evitar que el seu rendiment estiga 
afectat per la inestabilitat laboral. 

INICIATIVES PRESES  
 
La Universitat, dins del seu marc de gestió de recursos humans, disposa d’una 
estratègia d’estabilització del seu personal investigador a través dels següents 
instruments: 
 

 El Document de Carrera Docent i Investigadora de la Universitat 
Jaume I  que estableix el marc de desenvolupament de la carrera 
professional per al professorat ajudant doctor (categoria R2), 
professor contractat doctor, titular d’universitat i catedràtic o 
catedràtica d’universitat (categories R3 i R4). 

 

 El Programa de suport a la formació i incorporació de personal 
investigador del Pla de Promoció de la Investigació que estableix les 
oportunitats de desenvolupament per a investigadors i 
investigadores postdoctorals Ramón y Cajal (personal investigador 
de la categoria R2). 

 
NOVES PROPOSTES  
 
En les reunions mantingudes amb els diferents grups d’interès, així com en el 
procés de recollida d’informació, s’ha considerat pertinent iniciar les següents 
propostes (el detall de la seua implementació es proporciona en el document 
sobre el Pla d’Acció): 
 

 Incrementar el coneixement del personal investigador sobre els 
principis de la Carta Europea i la seua aplicació en la pràctica 
investigadora quotidiana.  
 

https://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4fc74d9c-2c61-490b-81b1-a589221086b3/dcd.pdf?guest=true
https://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4fc74d9c-2c61-490b-81b1-a589221086b3/dcd.pdf?guest=true
https://www.uji.es/serveis/ocit/gestio/conv/pinv20/#3
https://www.uji.es/serveis/ocit/gestio/conv/pinv20/#3
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En les reunions mantingudes amb els diferents grups d’interès, així 
com en el procés de recollida d’informació, s’ha considerat rellevant 
indicar les següents diferències entre les iniciatives ja preses i el 
principi recollit en la Carta: 

 

 El personal investigador de les categories R1 i R2 indica 
l’existència d’una vulnerabilitat associada a situacions 
d’inseguretat i incertesa fruit de la falta d’estabilitat laboral. 

 

 A la Universitat Jaume I el Document de Carrera Docent i 
Investigadora marca perfectament les fites perquè una 
persona puga desenvolupar la seua carrera i promocionar 
dins de la institució. No obstant això, de l’enquesta que hem 
realitzat als investigadors i investigadores en les diferents 
fases de la seua carrera es desprèn que els R2 senten 
especialment una major inseguretat respecte al seu futur 
professional. Aquesta situació es reforça enormement en el 
cas de les persones amb contracte temporal vinculat a un 
projecte. 
 

D’altra banda, hi ha impediments per a implementar aquest principi 
com és una taxa de reposició del 100 %. La taxa de reposició oficial del 
funcionariat espanyol, que només permet una nova plaça o promoció 
de plaça existent en cas que hi haja una jubilació, limita enormement 
la contractació de nous investigadors o investigadores en l’UJI i l’avanç 
de la carrera dels existents. En aquest moment hi ha persones 
acreditades en espera de promoció a una figura superior i es 
necessiten noves contractacions en l’àmbit de ciències de la salut 
(facultat de recent creació en la Universitat) que no poden legalment 
dur-se a terme si no ho permeten les jubilacions. La Universitat té 
només 29 anys amb el que el ritme de jubilacions del seu professorat 

 Incloure informació sobre el Document de Carrera Docent i 
Investigadora de la Universitat Jaume I  i sobre la carrera 
investigadora en el marc de l’Espai Europeu d’Investigació (com 
l’elaborada per la Fundació Espanyola per a la Ciència i la 
Tecnologia) en el procés de contractació de personal postdoctoral.  

 

 Millorar les condicions laborals del personal investigador, 
promovent actuacions específiques de riscos psicosocials dirigides al 
personal investigador de les categories R1 i R2.  

 
 

https://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4fc74d9c-2c61-490b-81b1-a589221086b3/dcd.pdf?guest=true
https://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4fc74d9c-2c61-490b-81b1-a589221086b3/dcd.pdf?guest=true
https://www.fecyt.es/es/noticia/fecyt-publica-la-3a-edicion-del-mapa-de-la-carrera-investigadora-en-espana
https://www.fecyt.es/es/noticia/fecyt-publica-la-3a-edicion-del-mapa-de-la-carrera-investigadora-en-espana
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és encara molt lent i genera una situació peculiar en tot el sistema 
universitari espanyol. 
 

26. Finançament i salaris 
Els ocupadors i/o finançadors han de procurar que els investigadors i investigadores gaudisquen de condicions justes i atractives de finançament i/o salaris 
adequats amb una cobertura social adequada (baixes per malaltia i maternitat, dret a pensió i dret a prestació per desocupació) d’acord amb la legislació nacional 
i els convenis col·lectius. Això ha d’incloure els investigadors i investigadores durant totes les etapes de la seua carrera, incloent-hi les primerenques, segons la 
seua situació legal, el seu rendiment i el nivell de titulació/competències. 

Implementació GAP Iniciatives preses / noves propostes 

+/+ Completament implementat. 
 
Les retribucions d’aquest personal s’ajusten al que s’estableix en el 
marc legal (reials decrets sobre retribucions del professorat dels 
cossos docents universitaris). Així, es regula el salari bàsic i diferents 
complements retributius, entre els quals figura l’antiguitat del 
professorat. També complements en funció de l’acompliment docent 
(quinquennis) i investigador o de transferència de coneixement 
(sexennis d’investigació). 
 
Addicionalment, la legislació espanyola permet compatibilitzar la 
professió universitària amb la realització de treballs de recerca, tècnics 
o artístics amb la qual aconseguir una retribució addicional. 
 
Finalment, hi ha programes d’incentius a la labor del professorat a en 
l’àmbit d’Universitat i autonòmics que són aplicable al personal 
investigador de les categories R3 i R4. 
 
Pel que respecta al personal investigador de les categories R1 i R2 el 
seu salari ve determinat per les condicions de la convocatòria de la 
qual han resultat beneficiari. En general, es tracta de salaris molt 
reduïts per al nivell d’acompliment exigit. Cal ressaltar l’aprovació en 
l’àmbit estatal de l’Estatut del Personal Investigador en Formació, que 
ha repercutit en una millora salarial per al personal R1. 
 

INICIATIVES PRESES  
 
En l’àmbit de la Universitat Jaume I es disposa de diversos instruments: 
 

 La Universitat disposa d’un sistema de retribucions addicionals al 
professorat universitari en funció de mèrits docents, investigadors i 
de gestió, sense que aquestes puguen superar, de manera 
individual, el 40 % del sou i complement de destinació.  

 
NOVES PROPOSTES  
 
En les reunions mantingudes amb els diferents grups d’interès, així com en el 
procés de recollida d’informació, s’ha considerat pertinent iniciar les següents 
propostes (el detall de la seua implementació es proporciona en el document 
sobre el Pla d’Acció): 
 

 Incrementar el coneixement del personal investigador sobre els 
principis de la Carta Europea i la seua aplicació en la pràctica 
investigadora quotidiana.  
 

 Millorar les condicions laborals del personal investigador en el marc 
del conveni col·lectiu del personal laboral que està promovent 
l’administració autonòmica. 
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Tot el personal investigador compta amb cobertura social general, fins 
i tot els investigadors o investigadores amb una categoria laboral més 
precària. 
 
En les reunions mantingudes amb els diferents grups d’interès, així 
com en el procés de recollida d’informació, s’ha considerat rellevant 
indicar les següents diferències entre les iniciatives ja preses i el 
principi recollit en la Carta: 
 

 Falta aconseguir la paritat en la figura de catedràtics i 
catedràtiqeus i en els càrrecs directius intermedis: direcció 
de centres, departaments, direcció d’instituts universitaris i 
coordinació de grups d’investigació.  

 
D’altra banda, no hi ha impediments per a implementar aquest 
principi. 
 

27. Equilibri de gènere  
Els ocupadors i/o finançadors han de perseguir un equilibri de gènere en tots els nivells de personal, incloent-hi el nivell de gestió i direcció. Això és possible si 
existeix una política basada en la igualtat d’oportunitats durant la contractació, i en les etapes següents, sense que aquests criteris prevalguen sobre els criteris 
de qualitat i competència. 

Implementació GAP Iniciatives preses / noves propostes 

+/- Quasi, però no totalment implementat. 
 
La Universitat Jaume I ja ha implantat diferents mesures per a 
perseguir de manera proactiva l’equilibri de gènere en tots els nivells 
de personal a través dels seus diferents plans d’igualtat. 
 

INICIATIVES PRESES  
 
Les estructures més rellevants de la Universitat Jaume I per a assegurar el 
compliment d’aquest principi són: 
 

 La Unitat d’Igualtat, implementada a partir del que s’estableix en la 
Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei 

https://www.uji.es/serveis/ui/
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En els comitès de selecció es revisa l’equilibri entre gèneres sempre 
que siga possible. No obstant això, atesa la mida de la nostra 
Universitat, no sempre és possible equilibrar el gènere sense afectar 
el grau de coneixement expert que es necessita, i preval llavors el 
coneixement especialista sobre el gènere. 
 
La Universitat també disposa de mesures en el seu Pla de Promoció de 
la Investigació dirigides a incentivar el lideratge d’accions 
d’investigació per dones sense que aquests criteris prevalguen sobre 
els de qualitat i competència. 
 
En la plantilla de l’UJI existeix equilibri entre sexes consolidat en les 
figures investigadores fins al nivell de titular d’universitat. S’espera 
que amb la taxa de reposició natural també s’equilibre en els nivell de 
catedràtic o catedràtica d’universitat. No obstant això, queda per 
aconseguir la paritat en els càrrecs directius intermedis: direcció de 
departaments, direcció d’instituts universitaris i coordinació de grups 
d’investigació. Els estudis i informes es poden consultar de manera 
pública en la pàgina La igualtat en xifres elaborada per la Unitat 
d’Igualtat. 
 
En les reunions mantingudes amb els diferents grups d’interès, així 
com en el procés de recollida d’informació, s’ha considerat rellevant 
indicar les següents diferències entre les iniciatives ja preses i el 
principi recollit en la Carta: 
 

 Falta aconseguir la paritat en la figura de catedràtics i 
catedràtiques i en els càrrecs directius intermedis: direcció 
de centres, departaments, direcció d’instituts universitaris i 
coordinació de grups d’investigació.  
 

 En les convocatòries pròpies no existeixen criteris explícits de 
gènere per a la composició de la comissió de selecció. 

 
D’altra banda, no hi ha impediments per a implementar aquest 
principi. 
 

orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, és la 
responsable de la implantació dels plans d’igualtat. En l’actualitat la 
Universitat ha executat dos plans d’igualtat i es troba dissenyant el 
tercer pla. La Unitat aborda les qüestions de discriminació de 
qualsevol tipus, particularment les derivades de la “bretxa de 
gènere”. També disposa de mecanismes d’intervenció en possibles 
conflictes de discriminació sexual, com es reflecteix en el Protocol 
per a la detecció, prevenció i actuació en els supòsits d’assetjament 
laboral, assetjament sexual i assetjament per raó de sexe.  

 
D’altra banda, cada vegada són més nombroses les iniciatives i convocatòries 
pròpies de la Universitat que incorporen diversos criteris de gènere en la 
selecció de les persones candidates: un coeficient de compensació per baixes 
maternals i permisos per cura de fills i filles (diverses convocatòries del 
Programa de suport a la formació i incorporació de personal investigador i 
del Programa de foment de projectes d’investigació del Pla de Promoció de 
la Investigació, o el Pla d’incentius a la qualitat del professorat); en cas 
d’empat seleccionar el gènere menys representat, etc. 
 
 
NOVES PROPOSTES  
 
En les reunions mantingudes amb els diferents grups d’interès, així com en el 
procés de recollida d’informació, s’ha considerat pertinent iniciar les següents 
propostes (el detall de la seua implementació es proporciona en el document 
sobre el Pla d’Acció): 
 

 Incrementar el coneixement del personal investigador sobre els 
principis de la Carta Europea i la seua aplicació en la pràctica 
investigadora quotidiana.  
 

 Contribuir a la paritat de gènere en figures directives intermèdies 
incloent aquest indicador en els plans de finançament per avaluació 
de centres, departaments i instituts.  
 

https://www.uji.es/serveis/ui/arxiu/docs/informes/igualtat-xifres/
https://www.uji.es/serveis/ocit/gestio/conv/pinv20/#3
https://www.uji.es/serveis/ocit/gestio/conv/pinv20/
https://www.uji.es/serveis/rrhh/base/pdi/incentius/2019/
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 Revisar els procediments de contractació segons OTM-R, controlar la 
paritat dels comitès de selecció i avaluació per a la seua autorització.  

28. Desenvolupament professional 
Els ocupadors i/o finançadors han de delinear, preferiblement dins del seu marc de gestió de recursos humans, una estratègia de desenvolupament per a 
investigadors i investigadores en totes les etapes de la seua carrera, independentment de la seua situació contractual, incloent-hi investigadors i investigadores 
contractats. Ha de contemplar-se la disponibilitat de mentors implicats en el suport i assessorament per al desenvolupament personal i professional dels 
investigadors i investigadores, que els motive i contribuïsca a la reducció de la incertesa en el seu futur professional. Tots els investigadors i investigadores han de 
conèixer l’existència d’aquests recursos. 

Implementació GAP Iniciatives preses / noves propostes 

-/+ Parcialment implementat. 
 
En l’àmbit institucional, la Universitat compta amb l’Oficina d’Inserció 
Professional i Estades en Pràctiques que ofereix els seus serveis per a 
l’ocupació a tota la comunitat universitària en tres eixos principals: 1) 
la formació i orientació laboral, 2) intermediació laboral i 3) guies 
informatives.  
 
Les estratègies d’orientació professional en l’àrea de coneixement 
depenen actualment de la voluntat personal de cada supervisor o 
supervisora o coordinador o coordinadora de grup d’investigació, 
perquè no hi ha una estratègia sistematitzada com la labor de 
mentoria, més enllà de la labor de supervisió. Tampoc es dona 
formació específica en la institució per a la cerca de posicions 
postdoctorals (R2). 
 
En les reunions mantingudes amb els diferents grups d’interès, així 
com en el procés de recollida d’informació, s’ha considerat rellevant 
indicar les següents diferències entre les iniciatives ja preses i el 
principi recollit en la Carta: 

INICIATIVES PRESES  
 
La Universitat, dins del seu marc de gestió de recursos humans, disposa d’una 
estratègia de desenvolupament de la carrera investigadora. Respecte al 
desenvolupament de la carrera a llarg termini la Universitat ja disposa 
d’algunes mesures: 
 

 El Document de Carrera Docent i Investigadora de la Universitat 
Jaume I  que estableix el marc de desenvolupament de la carrera 
professional per al professorat ajudant doctor (categoria R2), 
professor contractat doctor, titular d’universitat i catedràtic o 
catedràtica d’universitat (categories R3 i R4). 

 

 El Programa de suport a la formació i incorporació de personal 
investigador del Pla de promoció de la investigació que estableix les 
oportunitats de desenvolupament per a investigadors i 
investigadores postdoctorals Ramón y Cajal (personal investigador 
de la categoria R2). 
 

https://www.uji.es/serveis/oipep
https://www.uji.es/serveis/oipep
https://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4fc74d9c-2c61-490b-81b1-a589221086b3/dcd.pdf?guest=true
https://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4fc74d9c-2c61-490b-81b1-a589221086b3/dcd.pdf?guest=true
https://www.uji.es/serveis/ocit/gestio/conv/pinv20/#3
https://www.uji.es/serveis/ocit/gestio/conv/pinv20/#3
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 A la Universitat Jaume I el Document de Carrera Docent i 
Investigadora marca perfectament les fites perquè una 
persona puga desenvolupar la seua carrera i promocionar 
dins de la institució. No obstant això, de l’enquesta que hem 
realitzat als investigadors i investigadores en les diferents 
fases de la seua carrera es desprèn que els R2 senten 
especialment una major inseguretat respecte al seu futur 
professional. Aquesta situació es reforça enormement en el 
cas de les persones amb contracte temporal vinculat a un 
projecte. 
 

 Les estratègies d’orientació professional en l’àrea de 
coneixement depenen actualment de la voluntat personal de 
cada supervisor o supervisora i coordinador o coordinadora 
del grup d’investigació. No hi ha a la Universitat un 
desenvolupament normatiu major (més enllà de la relació de 
supervisió) de la labor de mentoria que permeta 
sistematitzar-la, ni s’imparteix formació al personal 
investigador sobre aquesta. Tampoc es dona formació 
específica en la institució per a la cerca de posicions 
postdoctorals (R2). 

 

 Els canals de comunicació i difusió d’aquestes activitats no 
asseguren que la informació arribe als col·lectius implicats. Hi 
ha un marge de millora en les accions coordinades per a la 
millora de l’ocupació entre l’Oficina d’Inserció Professional i 
Estades en Pràctiques i l’Escola de Doctorat.  

 
D’altra banda, hi ha impediments per a implementar aquest principi, 
com és una taxa de reposició del 100 %. La taxa de reposició oficial del 
funcionariat espanyol, que només permet una nova plaça o promoció 
de plaça existent en cas que hi haja una jubilació, limita enormement 
la contractació de nou personal investigador en l’UJI i l’avanç de la 
carrera dels existents. En aquest moment hi ha 135 persones 
acreditades en espera de promoció a una figura superior i es 

D’altra banda, i pel que fa a l’assessorament per a la inserció laboral, la 
Universitat Jaume I compta amb: 

 

 L’Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques és 
l’encarregada de les accions dirigides al foment de l’ocupabilitat  
que faciliten la inserció professional de l’estudiantat i dels titulats i 
titulades mitjançant la cooperació amb altres institucions i 
empreses. 

 
NOVES PROPOSTES 
 
En les reunions mantingudes amb els diferents grups d’interès, així com en el 
procés de recollida d’informació, s’ha considerat pertinent iniciar les següents 
propostes (el detall de la seua implementació es proporciona en el document 
sobre el Pla d’Acció): 
 

 Incrementar el coneixement del personal investigador sobre els 
principis de la Carta Europea i la seua aplicació en la pràctica 
investigadora quotidiana.  
 

 Incloure informació sobre el Document de carrera docent i 
investigadora de la Universitat Jaume I  i sobre la carrera 
investigadora en el marc de l’Espai Europeu d’Investigació (com 
l’elaborada per la Fundació Espanyola per a la Ciència i la 
Tecnologia) en el procés de contractació de personal postdoctoral.  
 

 Desenvolupar i implementar un reglament per al personal 
investigador i el personal tècnic de suport a la investigació.  

 

 Incidir en els processos de supervisió del personal investigador en 
formació i postdoctoral, mitjançant elaboració de manuals i la 
realització de cursos de formació en mentoria d’investigadors i 
investigadores.  
 

 Intensificar les accions d’orientació professional al personal 
investigador de les categories R1 i R2.  

https://www.uji.es/serveis/oipep
https://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4fc74d9c-2c61-490b-81b1-a589221086b3/dcd.pdf?guest=true
https://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4fc74d9c-2c61-490b-81b1-a589221086b3/dcd.pdf?guest=true
https://www.fecyt.es/es/noticia/fecyt-publica-la-3a-edicion-del-mapa-de-la-carrera-investigadora-en-espana
https://www.fecyt.es/es/noticia/fecyt-publica-la-3a-edicion-del-mapa-de-la-carrera-investigadora-en-espana
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necessiten noves contractacions en l’àmbit de ciències de la salut 
(facultat de recent creació en la Universitat) que no poden legalment 
dur-se a terme si no ho permeten les jubilacions. La Universitat té 
només 29 anys amb el que el ritme de jubilacions del seu professorat 
és encara molt lent i genera una situació peculiar en tot el sistema 
universitari espanyol. 

 

29. Valor de la mobilitat 
Els ocupadors i/o finançadors han de reconèixer el valor de la mobilitat geogràfica, intersectorial, inter- i trans- disciplinarri i la mobilitat virtual, així com la 
mobilitat entre el sector públic i privat, com una manera d’enriquir el coneixement científic i el desenvolupament professional en qualsevol etapa de la carrera 
investigadora. En conseqüència, han d’articular-se aquestes opcions, i valorar i reconèixer la mobilitat dins del seu sistema d’avaluació. Això requereix que 
funcionen tots els mecanismes administratius necessaris per a permetre portabilitat de projectes i cobertures de seguretat social, d’acord amb la legislació 
nacional. 

Implementació GAP Iniciatives preses / noves propostes 

+/+ Completament implementat. 
 
Hi ha normes clares i procediments de revisió que garanteixen que en 
els barems per a la selecció dels llocs la mobilitat dels candidats i 
candidates es considera una contribució valuosa (vegeu la secció de 
selecció i reclutament). 
 
Addicionalment al procés de selecció, la Universitat disposa d’un 
sistema de reconeixement i incentivació de l’acompliment del 
personal investigador que té en compte la mobilitat. També 
contribueix a la seua promoció mitjançant la convocatòria de diferents 
actuacions i beques per a la seua promoció. El sistema de valoració i 
reconeixement inclou entre els incentius considerats, la mobilitat 
geogràfica, com són el sistema d’incentius de la Generalitat Valenciana 
o el sistema propi de l’UJI. No obstant això, el sistema de l’UJI exclou 
la mobilitat universitat-empresa. 

INICIATIVES PRESES  
 
La Universitat Jaume I promou diferents accions per a facilitar la mobilitat: 
 

 La Universitat disposa d’un Programa anual ajudes de mobilitat a fi 
de facilitar la realització d’estades d’investigació en universitats i 
centres de reconegut prestigi a fi d’incentivar la internacionalització 
de la investigació.  
 

 També l’Escola de Doctorat disposa d’un Programa d’ajudes de 
mobilitat per a la realització de les tesis doctorals amb menció de 
doctorat europeu i per a l’assistència a congressos i reunions de 
treball. 
 

 L’Escola de Doctorat disposa d’un reconeixement, la menció de 
doctorat industrial, als treballs de recerca doctorals que inclouen la 

https://www.uji.es/serveis/ocit/gestio/conv/pinv20/
https://www.uji.es/estudis/centres/escola-doctorat/base/info-academica/contractes-premis/ajudes-doctorand/ajudes-formacio/
https://www.uji.es/estudis/centres/escola-doctorat/base/info-academica/contractes-premis/ajudes-doctorand/ajudes-formacio/
https://www.uji.es/estudis/centres/escola-doctorat/base/info-academica/contractes-premis/ajudes-doctorand/ajudes-formacio/
https://www.uji.es/estudis/centres/escola-doctorat/base/info-academica/contractes-premis/ajudes-doctorand/ajudes-formacio/
https://www.uji.es/estudis/centres/escola-doctorat/base/industrial/
https://www.uji.es/estudis/centres/escola-doctorat/base/industrial/
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En les reunions mantingudes amb els diferents grups d’interès, així 
com en el procés de recollida d’informació, s’ha considerat rellevant 
indicar les següents diferències entre les iniciatives ja preses i el 
principi recollit en la Carta: 
 

 El pla d’incentius UJI exclou la mobilitat Universitat-Empresa. 
En els sistemes de selecció per a investigadors predoctorals 
UJI no es té en compte la mobilitat Erasmus prèvia al 
doctorat. 
 

 La mobilitat entre disciplines se sol considerar més una 
càrrega que un mèrit i és més probable que es penalitze que 
que es premie actualment en un procediment de selecció. 
 

D’altra banda, no hi ha impediments per a implementar aquest 
principi. 
 
 

mobilitat intersectorial, a empreses i altres organismes de 
l’administració. La Universitat promociona aquesta menció i 
proporciona assessorament al personal investigador de totes les 
categories per a trobar mecanismes i vies de finançament. L’Escola 
assessora i difon entre el personal investigador de la categoria R1 les 
oportunitats de finançament per a realitzar treballs de recerca de 
tesi doctoral en empreses i organismes. 

 

 La Universitat disposa d’un Programa de semestres sabàtics per al 
personal investigador funcionari on es forma per a millorar en les 
seues competències investigadores viatjant a altres centres 
d’investigació nacionals o estrangers.  
 

 L’Oficina de Cooperació en Recerca i Desenvolupament Tecnològic 
assessora el personal investigador, principalment de les categories 
R2, R3 i R4, sobre les oportunitats de finançament per a dur a terme 
estades temporals en empreses i organismes finançades a través de 
diferents convocatòries competitives de l’administració pública.   

 
NOVES PROPOSTES 
 
En les reunions mantingudes amb els diferents grups d’interès, així com en el 
procés de recollida d’informació, s’ha considerat pertinent iniciar les següents 
propostes (el detall de la seua implementació es proporciona en el document 
sobre el Pla d’Acció): 
 

 Incrementar el coneixement del personal investigador sobre els 
principis de la Carta Europea i la seua aplicació en la pràctica 
investigadora quotidiana.  

 

 Incloure la mobilitat intersectorial, entre les accions destacades per 
a aconseguir incrementar la valorització i transferència de resultats 
d’investigació.  
 

http://blogs.uji.es/ste/files/2019/01/6è.-Programa-semestres-sabàtics2019.pdf
https://www.uji.es/serveis/ocit/
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 Crear un grup de treball amb personal apropiat per a elaborar una 
guia interna amb els protocols i procediments de contractació OTM-
R en la qual s’incloga explícitament la valoració de la mobilitat.  
 

 En el marc de la difusió de les convocatòries en portals 
internacionals, disposar d’un programa d’assessorament en la 
contractació i l’acolliment (“wellcome desk”) específic per al 
personal internacional.  

 

30. Accés a l’orientació professional (formació en recerca i desenvolupament continu) 
Els ocupadors i/o finançadors haurien d’assegurar-se que s’ofereix orientació professional i de possibilitat d’accés a un lloc de treball als investigadors i 
investigadores, independentment de l’etapa de la carrera en què es troben o de la seua situació contractual, bé en les mateixes institucions o bé a través d’altres 
estructures. 

Implementació GAP Iniciatives preses / noves propostes 

-/+ Parcialment implementat. 
 
En l’àmbit institucional, la Universitat compta amb l’Oficina d’Inserció 
Professional i Estades en Pràctiques, que ofereix els seus serveis per 
a l’ocupació a tota la comunitat universitària en tres eixos principals: 
1) la formació i orientació laboral, 2) intermediació laboral i 3) guies 
informatives.  
 
L’Escola de Doctorat inclou com a oferta estable formació transversal 
sobre el desenvolupament professional.  
 
Les estratègies d’orientació professional en l’àrea de coneixement 
depenen actualment de la voluntat personal de cada supervisor/a o 
coordinador/a de grup d’investigació, ja que només hi ha una 

INICIATIVES PRESES  
 
La Universitat Jaume I promou diferents accions en aquesta direcció: 
 

 En l’àmbitinstitucional, la Universitat compta amb l’Oficina 
d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques que ofereix els seus 
serveis per a l’ocupació a tota la comunitat universitària en tres 
eixos principals: 1) la formació i orientació laboral, 2) intermediació 
laboral i 3) guies informatives.  

 

 El Programa de formació en competències i habilitats 
investigadores de l’Escola de Doctorat està dirigit al personal 
investigador en formació de la categoria R1 i ofereix cursos de 
formació sobre la carrera investigadora i sobre emprenedoria i 
creació d’empreses de base tecnològica. 

https://www.uji.es/serveis/oipep
https://www.uji.es/serveis/oipep
https://www.uji.es/serveis/oipep
https://www.uji.es/serveis/oipep
https://www.uji.es/estudis/centres/escola-doctorat/base/Formacio-transversal/
https://www.uji.es/estudis/centres/escola-doctorat/base/Formacio-transversal/
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estratègia sistematitzada com la labor de mentoria, més enllà de la 
labor de supervisió.  
 
En les reunions mantingudes amb els diferents grups d’interès, així 
com en el procés de recollida d’informació, s’ha considerat rellevant 
indicar les següents diferències entre les iniciatives ja preses i el 
principi recollit en la Carta: 
 

 No hi ha una guia actualitzada (en línia) per a estudiantat de 
doctorat on se’ls informe de les possibilitats d’ajudes 
predoctorals i postdoctorals per al desenvolupament de la 
seua carrera. Aquest assessorament no està formalitzat com 
un servei per a cap mena de figura, queda dins de les labors 
de mentoria que realitzen els directors i directores/tutors i 
tutores de tesis i que poden desenvolupar en un determinat 
moment els coordinadors i coordinadores de grup 
d’investigació. 
 

 No hi ha accions específicament d’orientació professional 
dirigides al personal investigador de les categories R1 i R2. 
 

 Els investigadors i investigadores de les categories R1 i R2 
indiquen l’existència d’una vulnerabilitat associada a 
situacions d’inseguretat i incertesa fruit de la falta 
d’estabilitat laboral. 

 
D’altra banda, no hi ha impediments per a implementar aquest 
principi. 

 
NOVES PROPOSTES 
 
En les reunions mantingudes amb els diferents grups d’interès, així com en el 
procés de recollida d’informació, s’ha considerat pertinent iniciar les següents 
propostes (el detall de la seua implementació es proporciona en el document 
sobre el Pla d’Acció): 
 

 Incrementar el coneixement del personal investigador sobre els 
principis de la Carta Europea i la seua aplicació en la pràctica 
investigadora quotidiana.  
 

 Incidir en els processos de supervisió del personal investigador en 
formació i postdoctoral, mitjançant elaboració de manuals i la 
realització de cursos de formació en mentoria d’investigadors i 
investigadores. 
 

 Intensificar les accions d’orientació professional als investigadors de 
les categories R1 i R2. 

 

31. Drets de propietat  intel·lectual 
Els ocupadors i/o finançadors han d’assegurar-se que els investigadors i investigadores de qualsevol nivell es beneficien de l’eventual explotació dels resultats 
d’R+D a través de protecció legal, i en particular, a través d’una adequada protecció dels drets de protecció intel·lectual, incloent-hi drets d’autoria. Les polítiques 
i pràctiques habituals han d’especificar quins drets corresponen als investigadors i investigadores, i quan corresponga, quins als seus ocupadors o terceres parts, 
incloent-hi organitzacions externes, segons figure en els acords específics de col·laboració. 

Implementació GAP Iniciatives preses / noves propostes 
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+/- Quasi, però no completament implementat. 
 
La Normativa sobre la protecció dels resultats de les activitats 
d’investigació, desenvolupament tecnològic i innovació de la 
Universitat Jaume I  garanteix els drets esmentats en el primer 

paràgraf del principi per al personal docent i investigador. En el cas 
espanyol, la titularitat dels resultats d’investigació del PDI correspon 
sempre a la Universitat, per tant, és aquesta la que acorda drets amb 
terceres parts. 
 
La Universitat també disposa d’un Reglament per a la creació 
d’empreses de base tecnològica per membres de la comunitat 
universitària. 
 
La Biblioteca de l’UJI s’encarrega de realitzar tot el procés 
d’introducció dels documents en el repositori, la qual cosa es coneix 
com el depòsit delegat: seleccionar el material, analitzar i sol·licitar els 
permisos necessaris a les editorials i/o autors o autores per a garantir 
els drets d’autor, sol·licitar a l’autor o autora la versió de l’articule 
permesa, digitalitzar els materials disponibles solo en paper, assignar 
les metadades corresponents a cada document i informar l’autor o 
autora de la seua disponibilitat en el repositori.  
 
Per a compaginar els avantatges de l’accés obert amb el respecte als 
drets d’autoria, la Biblioteca recomana l’ús de les llicències Creative 
Commons als autors i autores. D’altra banda, assigna un DOI (Digital 
Object Identifier) a les publicacions de la mateixa Universitat. 
 
La Normativa d’Estudis de Doctorat de l’UJI recull en el seu article 14 
el tractament específic de la titularitat dels resultats de la tesi doctoral. 
Concretament, el doctorand o doctoranda, el director o directora de 
la tesi (o codirectors o codirectores) i la directora de l’Escola de 

INICIATIVES PRESES  

 
Fruit de la preocupació per assegurar que els resultats de les investigacions 
són explotats, la Universitat disposa de les següents iniciatives en marxa: 
 

 L’Oficina de Cooperació en Recerca i Desenvolupament Tecnològic 
és el servei de la universitat encarregat de proporcionar suport al 
personal investigador en la valorització i explotació dels seus 
resultats d’investigació, gestionant i tramitant les sol·licituds de 
resultats d’investigació a protegir (llicències, patents, creació 
d’Empreses de Base Tecnològica, ….). Aquest servei s’ocupa també 
de la gestió de la Cartera de patents del personal investigador de la 
universitat. 
 

 El Pla de Promoció de la Investigació que posa a la disposició del 
personal investigador un programa de valorització de resultats 
d’investigació. 
 

 El Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de la Universitat Jaume I,  
ESPAITEC, que és l’estructura destinada a la instal·lació i incubació 
de les empreses de base tecnològica i innovadores creades pels 
membres de la comunitat universitària. 

 

NOVES PROPOSTES  

En les reunions mantingudes amb els diferents grups d’interès, així com en el 
procés de recollida d’informació, s’ha considerat pertinent iniciar les següents 
propostes (el detall de la seua implementació es proporciona en el document 
sobre el Pla d’Acció): 

http://www.uji.es/institucional/normativa/propia/investiga/prot-resultats/
http://www.uji.es/institucional/normativa/propia/investiga/prot-resultats/
http://www.uji.es/institucional/normativa/propia/investiga/prot-resultats/
https://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/79634d21-2d49-4e9d-8a07-67dcfbc42415/n-ebt.pdf?guest=true
https://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/79634d21-2d49-4e9d-8a07-67dcfbc42415/n-ebt.pdf?guest=true
https://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9fc7a9fc-539b-46c4-83a3-f81fb01bdd97/doct-cs.pdf?guest=true
https://www.uji.es/serveis/ocit/
https://www.uji.es/serveis/ocit/base/empresa/patents/
https://www.uji.es/serveis/ocit/gestio/conv/pinv20/
https://espaitec.uji.es/
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Doctorand signen un compromís documental on es recull la propietat 
intel·lectual i industrial. 
 
L’UJI admet la lectura de la tesi en condicions de confidencialitat per a 
permetre la sol·licitud de patents, mitjançant un Procediment per a la 

presentació, autorització, defensa i publicació de tesis doctorals 
subjectes a tractament de confidencialitat. 
 
En les reunions mantingudes amb els diferents grups d’interès, així 
com en el procés de recollida d’informació, s’ha considerat rellevant 
indicar les següents diferències entre les iniciatives ja preses i el 
principi recollit en la Carta: 
 

 Hi ha un coneixement escàs de les normatives que regulen 
els drets de la propietat intel·lectual i la valorització de 
resultats d’investigació. 
 

 Hauria de prestar-se un major suport en la valorització de 
resultats d’investigació. 

 
D’altra banda, no hi ha impediments per a implementar aquest 
principi. 
 

 Incrementar el coneixement del personal investigador sobre els 
principis de la Carta Europea i la seua aplicació en la pràctica 
investigadora quotidiana.  
 

 Incloure la normativa pròpia de propietat intel·lectual en l’oferta 
formativa investigadora.  

32. Coautoria 
La coautoria hauria de valorar-se positivament per les institucions en les avaluacions de personal, com a evidència d’una aproximació constructiva durant les 
activitats d’investigació. Els ocupadors i/o finançadors han de desenvolupar estratègies, pràctiques i procediments per a procurar als investigadors i investigadores, 
incloent-hi aquells al principi de les seues carrera, el marc adequat en el qual puguen gaudir dels seus drets a ser reconeguts i/o citats en el context de les seues 
contribucions reals, com a coautors o coautores d’articles, patents, etc., o a publicar els resultats de la seua pròpia investigació de manera independent del seu 
supervisor o supervisora. 

Implementació GAP Iniciatives preses / noves propostes 

-/+ Parcialment implementat. 
 

INICIATIVES PRESES  

 

http://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/2a4438f8-2d10-4578-8020-d1f23e3bfcc9/tdconfiden-v.pdf?guest=true
http://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/2a4438f8-2d10-4578-8020-d1f23e3bfcc9/tdconfiden-v.pdf?guest=true
http://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/2a4438f8-2d10-4578-8020-d1f23e3bfcc9/tdconfiden-v.pdf?guest=true
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El Codi de Bones Pràctiques de l’Escola de Doctorat recull en el seu 
article 5.1 els criteris per a l’autoria i coautoria de publicacions i 
resultats d’investigació. Així, el codi estableix que: 
 
“Als efectes establits per la legislació de la propietat intel·lectual i 
industrial, per a determinar la condició d’autoria o coautoria d’una 
publicació i d’invenció d’una patent o model d’utilitat que es derive de 
les activitats d’investigació realitzades en l’EDUJI, es requerirà haver 
contribuït de manera substancial al disseny, anàlisi i interpretació de 
les dades; haver contribuït a la preparació de les comunicacions, 
informes o publicacions resultants, i ser capaç de presentar 
detalladament la seua contribució personal a la investigació i de 
discutir els aspectes principals del conjunt de la investigació. Tots els 
coautors i coautores referits en una determinada publicació hauran de 
conèixer el text i acceptar la redacció final i seran, per tant, 
corresponsables del contingut.  
 
L’omissió del nom de qualsevol persona que haja realitzat provades 
contribucions a la investigació, segons els criteris expressats en el 
paràgraf anterior, suposarà un acte d’apropiació indeguda de la 
propietat intel·lectual per part de la resta d’autors o autores. 
 
La condició d’autor o autora no dependrà del fet de pertànyer a una 
professió o d’ocupar una posició jeràrquica determinada, ni del 
caràcter de la relació laboral, sinó de la mena de contribució en la 
investigació. La persona vinculada al grup d’investigació que, per la 
seua posició jeràrquica o relació laboral, sol·licite constar com a autor 
o autora ex officio, viola la llibertat acadèmica i comet un acte d’abús 
d’autoritat. 
 
En les investigacions en les quals estiga previst emprar mostres, 
anàlisis o dictàmens realitzats per tercers, convindrà establir 

La Universitat Jaume I promou diferents accions en aquesta direcció a través 
del Codi de Bones Pràctiques de l’Escola de Doctorat. 
 
 
NOVES PROPOSTES  
 
En les reunions mantingudes amb els diferents grups d’interès, així com en el 
procés de recollida d’informació, s’ha considerat pertinent iniciar les següents 
propostes (el detall de la seua implementació es proporciona en el document 
sobre el Pla d’Acció): 
 

 Incrementar el coneixement del personal investigador sobre els 
principis de la Carta Europea i la seua aplicació en la pràctica 
investigadora quotidiana.  
 

 Desenvolupar i implementar un codi de bones pràctiques en matèria 
científica per al personal investigador incidint en la relació de 
coautoria. Hi ha la possibilitat de col·laboració amb el projecte 
europeu H2020 ETHNA System sobre governança ètica de la 
investigació liderat per la Universitat Jaume I..   

 

 Revisar el sistema de reconeixement i avaluació propi per a 
modificar la valoració de la coautoria i convertir-la en avantatjosa, 
especialment en l’inici de la carrera investigadora.  

 

http://eticaydemocracia.uji.es/proyectos-de-investigacion/ethna-system/
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prèviament un pla de comunicació i autoria en el qual es tinga en 
compte la potencial contribució intel·lectual al projecte i qualsevol 
altra dimensió relativa als drets d’autoria. La mera participació en 
l’obtenció de recursos o en la recollida de dades no justifica 
necessàriament la condició d’autor o autora, encara que aquesta 
participació haurà de ser reconeguda en l’apartat d’agraïments.”  
 
En el cas de patents, hi ha un acord previ on es determina clarament 
la coautoria i s’és molt meticulós a l’hora d’assignar els percentatges 
de coautoria, tant per la seua repercussió curricular com econòmica, 
que es reparteix entre els coautors i coautores. 
 
D’altra banda, la Universitat Jaume I disposa d’una escala de valoració 
dels resultats de la investigació en la qual es reconeix l’autoria a 
l’efecte del reconeixement dels resultats. 
 
En les reunions mantingudes amb els diferents grups d’interès, així 
com en el procés de recollida d’informació, s’ha considerat rellevant 
indicar les següents diferències entre les iniciatives ja preses i el 
principi recollit en la Carta: 
 

 Hi ha un coneixement escàs de les normatives que regulen 
els criteris d’autoria i coautoria de publicacions científiques. 
Sembla ser prou clar en el cas de valorització de resultats 
d’investigació (llicències, patents…), però no en el de 
publicacions. 
 

 L’escala no propícia la coautoria entre personal de la mateixa 
institució en fraccionar l’assignació de puntuació en l’escala 
per a contribucions conjuntes de personal propi, assignant la 
totalitat quan la coautoria és amb personal d’altres 
institucions. 
 

Entre els impediments per a la implantació del principi es troben 
Programa de concessió de sexennis d’investigació de CNEAI i el Pla 
d’incentius UJI, que prorrategen el reconeixement entre coautors i 
coautores.  
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33. Docència 
La docència és un mitjà essencial d’organitzar i difondre el coneixement, que ha de valorar-se dins de la carrera investigadora. No obstant això, la càrrega lectiva 
no ha de ser excessiva, i no ha d’impedir que els investigadors i investigadores, especialment al principi de les seues carreres, duguen a terme els seus propis 
treballs de recerca. Els ocupadors i/o finançadors han d’assegurar-se que les tasques docents són remunerades adequadament i que són tingudes en compte en 
els sistemes d’avaluació, i que el temps de dedicació del personal experimentat a la formació d’investigadors i investigadores novells es considera part de les seues 
responsabilitats docents. Hauria d’existir formació per a les activitats docents, com a part del desenvolupament professional dels investigadors i investigadores. 

Implementació GAP Iniciatives preses / noves propostes 

+/- 
Quasi, però no totalment implementat. 

La majoria de figures estables (personal investigador de les categories 
R3 i R4) tenen una dedicació docent presencial de 24 crèdits anuals 
(240 hores a l’any). Aquesta dedicació pot variar entre 160 i 320 en 
funció de la valoració de la seua activitat investigadora. Aquesta 
dedicació docent representa, en mitjana, al voltant del 20 % de la 
dedicació total anual.  

 
D’altra banda, la Universitat disposa d’un Programa de suport a les 
activitats d’investigació, d’innovació i transferència del PDI de la 
Universitat Jaume I, que, entre altres activitats, recull el 
reconeixement per a la direcció i tutorització de tesis doctorals. 
 
La Universitat valora positivament la participació dels investigadors i 
investigadores en formació i postdoctorals (categories R1 i R2) en 
tasques docents que s’articula a través del Document per a 
l’organització del curs. En aquests casos hi ha una limitació potent 
sobre el valor màxim a fi que duguen a terme la seua labor 
investigadora. En general, aquesta càrrega docent presencial 
s’estipula en 8 crèdits anuals (80 hores a l’any) xifra que representa, 
en mitjana, al voltant del 8 % de la dedicació total. Aquesta assignació 
es realitza a través de la sol·licitud de la venia docendi. 

INICIATIVES PRESES  

La Universitat ha implementat diferents mesures en relació amb aquest 
principi: 
 

 La sol·licitud de venia docendi que regula a través del Document per 
a l’organització del curs la participació del personal investigador de 
les categories R1 i R2 en tasques docents.  
 

 El Programa de suport a les activitats d’investigació, d’innovació i 
transferència del PDI de la Univesitat Jaume I, que permet 
compatibilitzar la dedicació docent i investigadora del professorat 
de les categories R3 i R4. En el cas dels professors i professores que 
no obtenen una valoració positiva de la seua activitat investigadora 
per l’agència avaluadora externa se’ls realitza una valoració interna, 
menys exigent, que permet optar a una reducció docent de 3 
crèdits.  
 

 El programa d’avaluació i reconeixement de la labor docent 
DOCENTIA. En aquest programa tot el professorat amb venia 
docendi rep avaluació de la qualitat docent i, a més, tindrà accés als 
resultats de les enquestes. La valoració obtinguda en el programa 
Docentia condiciona el desenvolupament de la carrera docent i 

http://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4f9fa6dc-05a5-4ad4-b5af-ddd74cc9f9d0/psuport.pdf
http://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4f9fa6dc-05a5-4ad4-b5af-ddd74cc9f9d0/psuport.pdf
http://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4f9fa6dc-05a5-4ad4-b5af-ddd74cc9f9d0/psuport.pdf
https://ujiapps.uji.es/ade/rest/storage/U0VZQO8J2AZ4H5IKMRQ9YYXTTXAYL3P5
https://ujiapps.uji.es/ade/rest/storage/U0VZQO8J2AZ4H5IKMRQ9YYXTTXAYL3P5
https://ujiapps.uji.es/ade/rest/storage/U0VZQO8J2AZ4H5IKMRQ9YYXTTXAYL3P5
https://ujiapps.uji.es/ade/rest/storage/U0VZQO8J2AZ4H5IKMRQ9YYXTTXAYL3P5
http://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4f9fa6dc-05a5-4ad4-b5af-ddd74cc9f9d0/psuport.pdf
http://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4f9fa6dc-05a5-4ad4-b5af-ddd74cc9f9d0/psuport.pdf
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D’altra banda, la Universitat compta amb un el Pla de Formació del 
Professorat centrat en l’adquisició de competències docents. El 
personal docent i investigador té accés al Pla de Formació del 
Professorat Novell, al Pla de ormació del programa de contractats FPU 
i al Pla de Formació General del Professorat.  
 
Addicionalment, la Universitat té implementat, reconegut i certificat 
el programa DOCENTIA, un model d’avaluació de l’activitat docent per 
a la valoració d’acompliment, formació i estímul del professorat, 
garantint la seua qualificació i competència docent.  
 
La valoració obtinguda en el programa Docentia condiciona el 
desenvolupament de la carrera docent i investigadora, ja que obtindre 
una valoració superior a l’insuficient és requisit per a poder concursar 
en les convocatòries i concursos de places de l’UJI. 
 
En les reunions mantingudes amb els diferents grups d’interès, així 
com en el procés de recollida d’informació, s’ha considerat rellevant 
indicar les següents diferències entre les iniciatives ja preses i el 
principi recollit en la Carta: 
 

 El personal investigador contractat R1 i R2 a càrrec de 
projectes no pot impartir docència en títols oficials.  

 

 En alguns departaments amb excés de força docent s’ha 
limitat la venia docendi al personal investigador en formació, 
R1 i R2, amb la qual cosa el professorat novell té dificultats 
per a realitzar hores de docència. 

 

 Els joves investigadors i investigadores adscrits al pla 
d’investigació amb fons propis de l’UJI estan en desavantatge 
enfront dels investigadors i investigadores d’altres 
universitats, ja que la duració del contracte és menor en l’UJI 
i, per tant, el nombre d’hores de docència impartida també. 
Justament per a poder concórrer en les convocatòries, han 

investigadora, ja que obtindre una valoració superior a l’insuficient 
és requisit per a poder concursar en les convocatòries i concursos de 
places de l’UJI i prèviament per a acreditar-se a la figura en qüestió. 
 

 El Pla de Formació del Professorat, que inclou un programa 
específic per a professorat novell, professorat amb menys de tres 
anys en experiència docent, al pla de formació del programa de 
contractats FPU i al pla de formació general del professorat, 
accessible per a tot el personal docent. 

 

NOVES PROPOSTES 
 

En les reunions mantingudes amb els diferents grups d’interès, així com en el 
procés de recollida d’informació, s’ha considerat pertinent iniciar les següents 
propostes (el detall de la seua implementació es proporciona en el document 
sobre el Pla d’Acció): 

 

 Incrementar el coneixement del personal investigador sobre els 
principis de la Carta Europea i la seua aplicació en la pràctica 
investigadora quotidiana.  
 

 Implementar un reglament per al personal investigador i el personal 
tècnic de suport vinculat a accions d’investigació en el qual es 
recullen els drets d’aquest col·lectiu i es contemple la seua 
participació en activitats de formació.  

 

 Revisar els processos de contractació per a verificar el compliment 
dels principis OTM-R i adoptar mesures per a assegurar la 
participació en accions docents dels contractats R1 i R2 sempre que 
l’entitat finançadora ho permeta.  

 

https://www.uji.es/serveis/use/base/UFIE/formapdi/
https://www.uji.es/serveis/use/base/UFIE/formapdi/
https://www.uji.es/serveis/use/base/UFIE/formapdi/
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d’evidenciar 180 hores de docència impartida, requisit que 
no pot complir-se actualment en les condicions del Pla Propi 
d’Investigació. 
 

 A diferència d’altres sistemes europeus, l’ordenació del 
sistema universitari espanyol suposa una gran càrrega docent 
després de la lectura de la tesi doctoral (entre 16-32 crèdits) 
que interfereix en la dedicació a l’activitat investigadora del 
personal. 

 
D’altra banda, hi ha alguns impediments per a implementar aquest 
principi i que venen marcats per l’entitat finançadora dels contractes 
d’investigació (administració estatal, autonòmica... ).  
 

34. Queixes/reclamacions 
Els ocupadors i/o finançadors han d’establir, d’acord amb la regulació nacional, mecanismes adequats, possiblement a través d’un observador imparcial (del 
tipus Ombudsman o defensor del personal investigador) per a manejar les queixes/reclamacions dels investigadors i investigadores, inclosos aquells que 
concerneixen conflictes entre supervisors i supervisores i investigadors i investigadores novells. Aquests mecanismes haurien de donar assistència a tot el 
personal investigador de manera confidencial i informal amb la finalitat de resoldre conflictes, disputes i queixes, i promoure un tracte just i igualitari dins de 
la institució millorant la qualitat de l’ambient de treball 

Implementació GAP Iniciatives preses / noves propostes 

+/+ 
Completament implementat. 

La Bústia UJI i la Sindicatura de Greuges faciliten mecanismes de 
reclamació i apel·lació per a tota la comunitat universitària. No obstant 
això, algunes qüestions sobre la seua funcionalitat necessiten una 
certa reflexió, tal com s’esmenta en l’apartat de les iniciatives ja 
desplegades. 

 

INICIATIVES PRESES  

La Universitat ha implementat diferents mesures en relació amb aquest 
principi: 
 

 La Bústia UJI és un canal de comunicació destinat perquè la 
ciutadania puga exposar i transmetre consultes, queixes, 
suggeriments o felicitacions sobre qualsevol aspecte de l’UJI. 

https://www.uji.es/comu/forms/bustia/
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En les reunions mantingudes amb els diferents grups d’interès, així 
com en el procés de recollida d’informació, s’ha considerat rellevant 
indicar les següents diferències entre les iniciatives ja preses i el 
principi recollit en la Carta: 

 

 Les consultes a la Sindicatura de Greuges han augmentat de 
manera considerable i, no obstant això, ha disminuït la 
mediació de disputes entre persones, passant 
fonamentalment a tramitar-se de manera legal, en els jutjats, 
en lloc de mediar els conflictes des de la Sindicatura. El fet 
que les recomanacions de la sindicatura no siguen vinculants 
pot tindre un gran paper en aquest fenomen. 

 

D’altra banda, no hi ha impediments per a implementar aquest 
principi. 

 

Disposa de normativa reguladora, manual de funcionament i 
procediment inclòs en el Sistema d’Assegurament Intern de la 
Qualitat. 
 

 La Sindicatura de Greuges de la Universitat Jaume I, d’acord amb els 
seus Estatuts, és l’òrgan encarregat de vetlar pel respecte dels drets 
i llibertats de tots els membres de la comunitat universitària. La 
Sindicatura identifica les qüestions que afecten aquests drets i 
formula, en el seu cas, les recomanacions a l’òrgan o servei 
corresponent, proposant l’adopció de les mesures oportunes. 
L’actuació de la Sindicatura no està sotmesa a mandat imperatiu de 
cap instància universitària i es basa en els principis d’independència i 
autonomia, així com d’objectivitat, imparcialitat, neutralitat i 
respecte. Entre les seues funcions, la Sindicatura de Greuges facilita 
els mecanismes de reclamació i apel·lació per a tota la comunitat 
universitària. 
 

 L’Escola de Doctorat en el seu Codi de Bones Pràctiques defineix el 
propi procés intern de resolució de conflictes.  
 

 Totes les convocatòries permeten la reclamació dels resultats de la 
baremació per part dels comitès. 

 

NOVES PROPOSTES 
 

En les reunions mantingudes amb els diferents grups d’interès, així com en el 
procés de recollida d’informació, s’ha considerat pertinent iniciar les següents 
propostes (el detall de la seua implementació es proporciona en el document 
sobre el Pla d’Acció): 

 

 Incrementar el coneixement del personal investigador sobre els 
principis de la Carta Europea i la seua aplicació en la pràctica 
investigadora quotidiana.  

https://www.uji.es/organs/sindic/
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35. Participació en els òrgans de decisió 
Els ocupadors i/o finançadors haurien d’admetre de manera legítima i desitjable que els investigadors i investigadores estiguen representats en els grups 
d’informació, consulta i presa de decisió de la institució, per a protegir i promoure els interessos individuals i col·lectius com a professionals i que contribuïsquen 
de manera activa al funcionament de la institució 

Implementació GAP Iniciatives preses / noves propostes 

+/- Quasi, però no totalment implementat.  
 
Segons el que s’estableix en la LOMLOU, el personal investigador ha 
de tindre la possibilitat de triar representant i ser triat. Aquest dret és 
exercit per la majoria de personal investigador, a excepció del 
professorat visitant o l’emèrit. 
 
D’altra banda, el personal investigador contractat amb càrrec a 
projecte no es troba adscrit a cap departament, per la qual cosa no 
compta amb representació en els òrgans de decisió. 
 
En les reunions mantingudes amb els diferents grups d’interès, així 
com en el procés de recollida d’informació, s’ha considerat rellevant 
indicar les següents diferències entre les iniciatives ja preses i el 
principi recollit en la Carta: 
 

 Els investigadors i investigadores adscrits a un projecte 
concret i que figuren en la base de dades com a tècnics o 
tècniques superiors d’investigació i com a personal 
investigador no estan adscrits als departaments ni es troben 
representats en els òrgans de decisió, sent la seua situació 
sense veu i sense vot.  

 

INICIATIVES PRESES  
 
Amb caràcter general, els Estatuts de la Universitat reconeixen la participació 
de tot el personal investigador en els òrgans de decisió de la institució: 
 

 Consells de Departament i Consell d’Instituts d’Investigació que 
són els òrgans col·legiats de govern dels departaments i instituts 
universitaris (articles 59 i 63 dels Estatuts de la Universitat Jaume I)..  

 

 Juntes de Facultat i Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat que 
són els òrgans col·legiats de govern de les Facultats i Escoles i de 
l’Escola de Doctorat (article 56 dels Estatuts de la Universitat Jaume 
I). 

 

 Consell de Govern de la Universitat i les seues Comissions 
Consultives que són els òrgans de govern de la universitat (article 43 
dels Estatuts de la Universitat Jaume I)..  

 

 Claustre que és el màxim òrgan representatiu de la comunitat 
universitària (article 50 dels Estatuts de la Universitat Jaume I)..  

 

La Junta Electoral, d’acord amb l’article 165.1 dels Estatuts de la Universitat 
Jaume I, té com a competències l’organització, el control, la proclamació dels 

https://www.uji.es/organs/aoc/


 96 

Les figures per a les quals, d’acord amb la llei orgànica d’universitats, 
existeixen impediments a l’hora d’aplicar aquest principi als col·lectius 
de:  
 

 El professorat visitant 

 El professorat emèrit, que té possibilitat de triar, però no de 
ser electe. 

 

resultats i la resolució de les impugnacions de tots els processos electorals de 
la Universitat Jaume I i, per tant, l’òrgan encarregat de vetlar per la 
participació del personal investigador en els òrgans de decisió. 

 

NOVES PROPOSTES 
 

En les reunions mantingudes amb els diferents grups d’interès, així com en el 
procés de recollida d’informació, s’ha considerat pertinent iniciar les següents 
propostes (el detall de la seua implementació es proporciona en el document 
sobre el Pla d’Acció): 

 

 Incrementar el coneixement del personal investigador sobre els 
principis de la Carta Europea i la seua aplicació en la pràctica 
investigadora quotidiana.  
 

 Implementar un reglament per al personal investigador i el personal 
tècnic de suport vinculat a accions d’investigació en el qual es 
recullen els drets d’aquest col·lectiu i es contemple la seua 
participació en els òrgans de participació i decisió. 

 

 

4. Formació i desenvolupament 
 

36. Relació amb els supervisors i supervisores (supervisor o supervisora: persona a la qual s’han de dirigir els investigadors i investigadores en fase inicial de les 
seues carreres per a consultar temes relacionats amb la realització dels seus deures professionals) 
Els investigadors i investigadores en la seua fase d’aprenentatge han de mantindre contactes organitzats i regulars amb els  supervisors i supervisores i els 
representants del seu departament per a obtindre màxim benefici de la seua relació amb ells. Això ha d’incloure el manteniment de registres de progressos i 
resultats nous, l’obtenció d’opinió sobre aquest tema per mitjà d’informes i seminaris, i l’aplicació de suggeriments d’acord amb els calendaris, fites, i resultats 
i/o productes de la investigació. 

Implementació GAP Iniciatives preses / noves propostes 

+/+ Completament implementat.  INICIATIVES PRESES  
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La Universitat Jaume I ja ha posat en marxa un conjunt d’iniciatives a 
fi de propiciar la relació entre els supervisors i supervisores i el 
personal investigador en formació (R1) a través de l’Escola de 
Doctorat.  
 
El Codi de Bones Pràctiques de l’Escola de Doctorat proporciona el 
marc normatiu per a establir la relació de supervisió entre 
l’investigador o investigadora en formació i el seu tutor o tutora o 
director o directora. 
 
En concret, entre les directrius per a exercir la labor de supervisió del 
personal investigador de la categoria R1 s’estableix que aquest ha de 
mantindre una relació regular i sistematitzada amb el tutor o tutora 
acadèmic i el director o directora de la tesi doctoral.  
 
Els drets i deures de l’estudiantat de doctorat estan recollits en el Reial 
decret 1791/2010, de 30 de desembre, i en els articles 33 i 34 del 
Reglament de Règim Intern de l’Escola de Doctorat, aprovat pel 
Consell de Govern en la sessió núm. 43, de 28 de febrer de 2014. En 
ells s’estableix, entre altres, el dret a tindre assignat un tutor o tutora 
i un director o directora al més prompte possible o a tindre una 
avaluació anual de les tasques de formació i investigació dutes a terme 
pel doctorand. L’Escola de Doctorat vetla i assegura el compliment 
d’aquest principi. 
 
En les reunions mantingudes amb els diferents grups d’interès, així 
com en el procés de recollida d’informació, s’ha considerat rellevant 
indicar les següents diferències entre les iniciatives ja preses i el 
principi recollit en la Carta: 
 

 

El Codi de Bones Pràctiques de l’Escola de Doctorat estableix la sistemàtica 
implementada tant per a tutor o tutora i director o directora de tesi com per 
a doctorand o doctoranda, que permet fer l’avaluació i el seguiment de les 
activitats realitzades i del pla d’investigació, així com conservar els registres 
d’aquest procés de manera traçable i verificable, que el mateix doctorand o 
doctoranda puja a l’aplicació informàtica IGLU (exclusiu per a personal de la 
Universitat i amb accés sota identificació),  per a ser validats pel personal 
supervisor. Així, resulten destacables els següents controls: 

 

 En el moment de l’admissió al programa de doctorat, el personal 
investigador R1 i el seu personal superior signen el compromís 
documental de supervisió, que és un document que regula la relació 
de supervisió i en el qual s’estableix el compromís amb el Codi de 
Bones Pràctiques de l’Escola de Doctorat  i l’obligatorietat de 
realitzar de manera sistemàtica el procés de supervisió. També se 
celebra una Jornada d’Acolliment per al personal investigador en 
formació que inicia els seus estudis de doctorat. 
 

 La investigació proposada es formula en un document per escrit: el 
Pla d’Investigació. Aquest document inclou tota la informació 
rellevant referent al desenvolupament del projecte i, en qualsevol 
cas, els antecedents, els objectius concrets que es volen aconseguir i 
la metodologia que es desitja utilitzar. El document inclou, 
igualment, un pla de treball amb la planificació temporal de les fites 
i resultats, l’assignació de tasques i els mitjans materials que es 
pensen emprar. Aquest pla està avalat pel director o directora i és 
avaluat anualment per la Comissió Acadèmica del Programa de 
Doctorat, la qual comprova que el desenvolupament de les activitats 
s’adeqüe a la planificació per a realitzar els canvis pertinents, en el 

https://www.uji.es/estudis/centres/escola-doctorat/
https://www.uji.es/estudis/centres/escola-doctorat/
https://www.uji.es/estudis/centres/escola-doctorat/normativa/bones-pract/
https://www.uji.es/upo/rest/iglu/
https://www.uji.es/estudis/centres/escola-doctorat/base/info-academica/continua-estudis/compromis-documental/
https://www.uji.es/estudis/centres/escola-doctorat/base/info-academica/continua-estudis/compromis-documental/
https://www.uji.es/estudis/centres/escola-doctorat/normativa/bones-pract/
https://www.uji.es/estudis/centres/escola-doctorat/normativa/bones-pract/
http://www.svideo.uji.es/peli.php?codi=3129&lg=
https://www.uji.es/estudis/centres/escola-doctorat/info-academica/supervisio-seguiment/
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 És necessari sensibilitzar el personal investigador sènior i el 
personal investigador en formació sobre la rellevància de les 
activitats de supervisió i seguiment de l’activitat 
investigadora. 

 
D’altra banda, no hi ha impediments per a implementar aquest 
principi. 
 

seu cas. L’avaluació positiva és necessari per al progrés del personal 
R1. 
 

 Igualment, es realitza el seguiment del Document d’Activitats del 
Doctorand o Doctoranda, on s’han de registrar totes les activitats 
formatives realitzades en el context del programa de doctorat. El 
document és avaluat anualment, sent necessària una valoració 
positiva per al progrés de l’estudiantat. 
 

 L’Escola de Doctorat té implementat un procés d’avaluació a través 
d’enquestes telemàtiques de les seues activitats entre el personal 
que participa (personal investigador en formació i personal 
investigador formador) en el qual es recull la valoració de les 
activitats de supervisió. 
 

 L’Escola de Doctorat publica, anualment, un calendari amb els 
terminis acadèmics per a realitzar les activitats de doctorats. 

 

NOVES PROPOSTES 
 
En les reunions mantingudes amb els diferents grups d’interès, així com en el 
procés de recollida d’informació, s’ha considerat pertinent iniciar les següents 
propostes (el detall de la seua implementació es proporciona en el document 
sobre el Pla d’Acció): 
 

 Incrementar el coneixement del personal investigador sobre els 
principis de la Carta Europea i la seua aplicació en la pràctica 
investigadora quotidiana.  
 

 Incloure la relació de supervisió en el futur codi de bones pràctiques 
en matèria científica per al personal investigador. 

 

 Incidir en els processos de supervisió del personal investigador en 
formació, intensificant la difusió entre el personal investigador 
sènior de la jornada d’acolliment a l’Escola de Doctorat.  
 

https://www.uji.es/estudis/centres/escola-doctorat/info-academica/supervisio-seguiment/
https://www.uji.es/estudis/centres/escola-doctorat/info-academica/supervisio-seguiment/
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 Incidir en els processos de supervisió del personal investigador en 
formació, mitjançant elaboració de manuals i la realització de cursos 
de formació en mentoria d’investigadors i investigadores. 

  

37. Tasques de supervisió i gestió 
Els investigadors i investigadores experimentats (Sènior) han de prestar especial atenció al seu paper multitasca com a supervisors, mentors  imentores, consellers 
i conselleres, líders, coordinadors  i coordinadores de projectes, gerents i gerentes i comunicadors i comunidadores de la ciència. Han de complir amb aquestes 
funcions segons els estàndards més elevats. Respecte al seu paper com a supervisors o supervisores o mentors o mentores, els investigadors i investigadores 
experimentats han d’establir una relació constructiva i positiva amb els investigadors i investigadores novells, amb la finalitat d’establir condicions favorables per 
a la transferència de coneixement i el desenvolupament reeixit de la carrera del personal investigador 

Implementació GAP Iniciatives preses / noves propostes 

+/- Quasi, però no completament implementat. 
 
La Universitat Jaume I ja ha posat en marxa un conjunt d’iniciatives a 
fi de propiciar la relació entre els supervisors i supervisores i el 
personal investigador en formació (R1) a través de l’Escola l’Escola de 
Doctorat.  
 
Segons el que s’estableix en el Codi de Bones Pràctiques de l’Escola 
de Doctorat i en el compromís documental de supervisió, el director 
o la directora ha de contribuir una relació constructiva i positiva amb 
l’investigador o investigadora en formació amb la finalitat d’establir 
les condicions necessàries per a una transferència eficaç de 
coneixements.  
 
L’orientació professional necessària per al bon desenvolupament de la 
carrera es realitza des dels serveis centrals a les persones que així ho 
sol·liciten. També a través del Programa de Formació en competències 

INICIATIVES PRESES  

El Codi de Bones Pràctiques de l’Escola de Doctorat  estableix la sistemàtica 
implementada en la relació constructiva i positiva entre tutor o tutora i/o 
director o directora i doctorand o doctoranda, que permet instaurar les 
condicions necessàries per a la transferència del coneixement. 
 
La Universitat ha implementat diferents mesures en relació amb aquest 
principi: 
 

 Existeixen mesures d’orientació professional per a la transferència 
del coneixement i el desenvolupament reeixit de la carrera 
investigadora a través Programa de formació en competències i 
habilitats investigadores de l’Escola de Doctorat.  
 

 L’Escola de Doctorat té implementat un procés d’avaluació a través 
d’enquestes telemàtiques de les seues activitats entre el personal 
que hi participa (personal investigador en formació i personal 

https://www.uji.es/estudis/centres/escola-doctorat/
https://www.uji.es/estudis/centres/escola-doctorat/
https://www.uji.es/estudis/centres/escola-doctorat/normativa/bones-pract/
https://www.uji.es/estudis/centres/escola-doctorat/normativa/bones-pract/
https://www.uji.es/estudis/centres/escola-doctorat/base/info-academica/continua-estudis/compromis-documental/
https://www.uji.es/estudis/centres/escola-doctorat/normativa/bones-pract/
https://www.uji.es/estudis/centres/escola-doctorat/base/Formacio-transversal/
https://www.uji.es/estudis/centres/escola-doctorat/base/Formacio-transversal/
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i habilitats d’investigació de l’Escola de Doctorat. L’orientació 
professional dins de l’àmbit d’estudi o àrea de coneixement, labor més 
pròpia de la figura del mentor o mentora, s’exerceix des del tutor o 
tutora i/o el director o directora. Per tant, correspon als grups 
d’investigació o departaments establir-ne la sistemàtica.  
 
En les reunions mantingudes amb els diferents grups d’interès, així 
com en el procés de recollida d’informació, s’ha considerat rellevant 
indicar les següents diferències entre les iniciatives ja preses i el 
principi recollit en la Carta: 
 

 No s’imparteix formació al personal investigador sobre la 
labor de mentoria.  

 

 La labor de tutorització de doctorands i doctorandes, encara 
que reconeguda, no comporta un reconeixement 
equiparable que la direcció de tesis doctorals. A més, es 
detecta capacitat de millora en la coordinació per a 
l’orientació professional entre els serveis centrals i l’Escola de 
Doctorat, desenvolupant jornades conjuntes. 

 
D’altra banda, no hi ha impediments per a implementar aquest 
principi. 
 

investigador formador) en el qual es recull la valoració de les 
activitats de supervisió. 
 

 El Programa de suport a les activitats d’investigació i d’innovació i 
transferència del personal docent i investigador de la Universitat 
Jaume I  és una iniciativa per a secundar 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 inicial del professorat. Des de 2019, aquest programa 
reconeix les labors de direcció i tutorització de tesis doctorals. 

 
NOVES PROPOSTES  
 
En les reunions mantingudes amb els diferents grups d’interès, així com en el 
procés de recollida d’informació, s’ha considerat pertinent iniciar les següents 
propostes (el detall de la seua implementació es proporciona en el document 
sobre el Pla d’Acció): 
 

 Incrementar el coneixement del personal investigador sobre els 
principis de la Carta Europea i la seua aplicació en la pràctica 
investigadora quotidiana.  

 

 Millorar la coordinació entre els serveis centrals i l’Escola de 
Doctorat mitjançant la participació conjunta en el futur pla de 
formació del personal investigador.  
 

 Millorar les aplicacions per a la gestió de la supervisió del personal 
investigador i tesis doctorals.  
 

 Incidir en els processos de supervisió del personal investigador en 
formació, mitjançant elaboració de manuals i la realització de cursos 
de formació en mentoria d’investigadors i investigadores.  

 

  

http://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4f9fa6dc-05a5-4ad4-b5af-ddd74cc9f9d0/psuport.pdf
http://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4f9fa6dc-05a5-4ad4-b5af-ddd74cc9f9d0/psuport.pdf
http://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4f9fa6dc-05a5-4ad4-b5af-ddd74cc9f9d0/psuport.pdf
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38. Formació professional continuada 
Els investigadors i investigadores de tots els nivells han de procurar perfeccionar-se de manera continuada mitjançant l’actualització i ampliació de les seues 
capacitats i coneixements tècnics. Això pot aconseguir-se a través de diferents mitjans, que inclouen (entre altres possibilitats) ensenyament reglat, seminaris, 
conferències i formació virtual (e-learning). 

Implementació GAP Iniciatives preses / noves propostes 

+/- Quasi, però no completament implementat. 
 
La Universitat Jaume I ja ha posat en marxa un conjunt d’iniciatives a 
fi d’abordar la formació professional continuada entre les quals 
destaquen el Pla de formació del professorat i el Programa de 
formació en competències i habilitats investigadores de l’Escola de 
Doctorat organitzat a través de l’Escola de Doctorat.  
 
D’altra banda, l’oferta s’estén a altres matèries com ara idiomes, 
emprenedoria o seguretat laboral. Hi ha abundant material en línia per 
a realitzar la formació. 
 
En les reunions mantingudes amb els diferents grups d’interès, així 
com en el procés de recollida d’informació, s’ha considerat rellevant 
indicar les següents diferències entre les iniciatives ja preses i el 
principi recollit en la Carta: 
 

 El pla de formació del professorat permet mantindre 
actualitzat al professorat, no obstant això, aquesta formació 
s’orienta a l’activitat docent del PDI, no investigadora. 
Igualment, hi ha un programa de formació del professorat 
novell, per a professorat amb menys de tres anys 
d’experiència, també en l’àmbit docent. Aquesta formació no 
cobreix l’activitat investigadora de forma centralitzada en la 
universitat.  

INICIATIVES PRESES  
 
La Universitat ha implementat diferents mesures en relació amb aquest 
principi: 
 

 Dins del Pla de Formació del Professorat, centrat en la millora 
docent, hi ha formació reglada en matèria d’idiomes i competències 
digitals. 

 

 Per al personal investigador en formació de la categoria R1 la 
Universitat ofereix el Programa de formació en competències i 
habilitats investigadores de l’Escola de Doctorat que ofereix cursos 
en diferents matèries: ètica en la investigació, comunicació i difusió 
de la ciència, carrera investigadora, seguretat laboral en laboratoris 
d’investigació, metodologies d’investigació… 

 

 La Universitat disposa d’un Programa anual ajudes de mobilitat a fi 
de facilitar la realització d’estades d’investigació en universitats i 
centres de reconegut prestigi a fi d’incentivar la internacionalització 
de la investigació. També l’Escola de Doctorat disposa d’un 
Programa d’ajudes de mobilitat per a la realització de les tesis 
doctorals amb menció de doctorat europeu i per a l’assistència a 
congressos i reunions de treball. 

 

https://www.uji.es/serveis/use/base/UFIE/formapdi/
https://www.uji.es/estudis/centres/escola-doctorat/base/Formacio-transversal/
https://www.uji.es/estudis/centres/escola-doctorat/base/Formacio-transversal/
https://www.uji.es/estudis/centres/escola-doctorat/base/Formacio-transversal/
https://www.uji.es/serveis/use/base/UFIE/formapdi/
https://www.uji.es/estudis/centres/escola-doctorat/base/Formacio-transversal/
https://www.uji.es/estudis/centres/escola-doctorat/base/Formacio-transversal/
https://www.uji.es/serveis/ocit/gestio/conv/pinv20/
https://www.uji.es/estudis/centres/escola-doctorat/base/info-academica/contractes-premis/ajudes-doctorand/ajudes-formacio/
https://www.uji.es/estudis/centres/escola-doctorat/base/info-academica/contractes-premis/ajudes-doctorand/ajudes-formacio/
https://www.uji.es/estudis/centres/escola-doctorat/base/info-academica/contractes-premis/ajudes-doctorand/ajudes-formacio/
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 El Programa de formació en competències i habilitats 
investigadores de l’Escola de Doctorat està dirigit al personal 
investigador en formació de la categoria R1. Aquest 
programa no està obert a tota la comunitat investigadora, 
especialment al personal investigador contractat per accions 
d’investigació.  
 

 No hi ha una unitat organitzativa central que gestione i 
sistematitze la formació en matèria investigadora. 

 

 Hi ha iniciatives per a desenvolupar l’emprenedoria dirigides 
a estudiantat i professorat. No obstant això, hi ha marge de 
millora per a difondre aquestes accions entre el personal 
investigador en formació. 
 

D’altra banda, no hi ha impediments per a implementar aquest 
principi. 
 
 
 

 La Universitat disposa d’un Programa de semestres sabàtics per al 
personal investigador funcionari on es forma per a millorar en les 
seues competències investigadores viatjant a altres centres 
d’investigació nacionals o estrangers.  

 

 L’Oficina de Projectes Europeus ofereix als investigadors i 
investigadores experimentats formació sobre l’elaboració de 
sol·licituds de projectes internacionals d’investigació (ajudes Marie 
Curie, xarxes ITN, accions de l’ERC… ). 

 
La Universitat també ofereix formació per a la creació de noves empreses i 
accions d’emprenedoria: suport formatiu per a iniciar els tràmits, 
administratiu i de gestió per a la creació de noves empreses, tant per al 
personal investigador com per a l’estudiantat. Aquestes accions es vehiculen 
a través de la Càtedra INCREA i el Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de 
la Universitat Jaume I, ESPAITEC. 

 
NOVES PROPOSTES  
 
En les reunions mantingudes amb els diferents grups d’interès, així com en el 
procés de recollida d’informació, s’ha considerat pertinent iniciar les següents 
propostes (el detall de la seua implementació es proporciona en el document 
sobre el Pla d’Acció): 
 

 Incrementar el coneixement del personal investigador sobre els 
principis de la Carta Europea i la seua aplicació en la pràctica 
investigadora quotidiana.  
 

 Estendre el Programa de formació en competències i habilitats 
investigadores de l’Escola de Doctorat a tot el personal 
investigador, en qualsevol fase de la carrera investigadora i sota 
qualsevol tipus de contracte, i millorar la coordinació i difusió dels 
diferents cursos.  
 

https://www.uji.es/estudis/centres/escola-doctorat/base/Formacio-transversal/
https://www.uji.es/estudis/centres/escola-doctorat/base/Formacio-transversal/
http://blogs.uji.es/ste/files/2019/01/6è.-Programa-semestres-sabàtics2019.pdf
https://www.uji.es/serveis/opei/base/eunode/serveis/
https://www.uji.es/serveis/increa/
https://espaitec.uji.es/
https://www.uji.es/estudis/centres/escola-doctorat/base/Formacio-transversal/
https://www.uji.es/estudis/centres/escola-doctorat/base/Formacio-transversal/
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 Dissenyar un sistema d’informació que permeta sistematitzar i 
difondre la formació específica oferida en els grans àmbits de 
coneixement.  
 

 Desenvolupar i implementar un reglament per al personal 
investigador i el personal tècnic de suport a la investigació.  
 

 Assegurar que els procediments, protocols, normes i informació 
sobre l’activitat investigadora estiguen accessibles en anglès.  

 

39. Accés a la formació investigadora i desenvolupament continu 
Els ocupadors i/o finançadors han d’assegurar-se que tots els investigadors i investigadores en qualsevol etapa de la seua carrera i independentment de quina siga 
la seua situació contractual, tinguen l’oportunitat de millorar les seues possibilitats d’ocupació a través de mesures que afavorisquen el desenvolupament continu 
de les seues capacitats i coneixements tècnics. L’èxit d’aquestes mesures quant a la seua accessibilitat, participació i efectivitat, ha de ser analitzat periòdicament 

Implementació GAP Iniciatives preses / noves propostes 

+/- Quasi, però no completament implementat. 
 
La Universitat Jaume I ja ha posat en marxa un conjunt d’iniciatives a 
fi d’abordar la formació professional continuada entre les quals 
destaquen el Pla de formació del professorat i el Programa de 
formació en competències i habilitats investigadores de l’Escola de 
Doctorat organitzat a través de l’Escola de Doctorat. Cal assenyalar 
que aquesta formació no està oberta a tota la comunitat 
investigadora. En particular, el programa de l’Escola de Doctorat 
solament es troba obert a personal investigador en formació de la 
categoria R1.  
 

INICIATIVES PRESES  
 
La Universitat reconeix la importància de la formació continuada i permanent 
entre el seu personal investigador. Per a això disposa d’una oferta àmplia de 
cursos en matèria a fi d’actualitzar i ampliar les seues capacitats i 
coneixements tècnics. (Vegeu el principi 38) 

 
NOVES PROPOSTES  
 
En les reunions mantingudes amb els diferents grups d’interès, així com en el 
procés de recollida d’informació, s’ha considerat pertinent iniciar les següents 
propostes (el detall de la seua implementació es proporciona en el document 
sobre el Pla d’Acció): 
 

https://www.uji.es/serveis/use/base/UFIE/formapdi/
https://www.uji.es/estudis/centres/escola-doctorat/base/Formacio-transversal/
https://www.uji.es/estudis/centres/escola-doctorat/base/Formacio-transversal/
https://www.uji.es/estudis/centres/escola-doctorat/base/Formacio-transversal/
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Hi ha altres oficines i estructures de la Universitat que ofereixen 
formació específica per a l’elaboració de projectes internacionals 
emprenedoria o creació d’empreses de base tecnològica. 
 
En les reunions mantingudes amb els diferents grups d’interès, així 
com en el procés de recollida d’informació, s’ha considerat rellevant 
indicar les següents diferències entre les iniciatives ja preses i el 
principi recollit en la Carta: 
 

 El pla de formació del professorat permet mantindre 
actualitzat al professorat, no obstant això, aquesta formació 
s’orienta a l’activitat docent del PDI, no investigadora. 
Igualment, hi ha un programa de formació del professorat 
novell, per a professorat amb menys de tres anys 
d’experiència, també en l’àmbit docent. Aquesta formació no 
cobreix l’activitat investigadora de forma centralitzada en la 
universitat.  
 

 El Programa de formació en competències i habilitats 
investigadores de l’Escola de Doctorat està dirigit al personal 
investigador en formació de la categoria R1. Aquest 
programa no està obert a tota la comunitat investigadora, 
especialment al personal investigador contractat per accions 
d’investigació.  
 

 No hi ha una unitat organitzativa central que gestione i 
sistematitze la formació en matèria investigadora. 

 

 Hi ha iniciatives per a desenvolupar l’emprenedoria dirigides 
a estudiants i professorat. No obstant això, existeix marge de 
millora per a difondre aquestes accions entre el personal 
investigador en formació. 

 

 Incrementar el coneixement del personal investigador sobre els 
principis de la Carta Europea i la seua aplicació en la pràctica 
investigadora quotidiana.  
 

 Estendre el Programa de formació en competències i habilitats 
investigadores de l’Escola de Doctorat a tot el personal 
investigador, en qualsevol fase de la carrera investigadora i sota 
qualsevol tipus de contracte, i millorar la coordinació i difusió dels 
diferents cursos.  
 

 Dissenyar un sistema d’informació que permeta sistematitzar i 
difondre la formació específica oferida en els grans àmbits de 
coneixement.   
 

 Desenvolupar i implementar un reglament per al personal 
investigador i el personal tècnic de suport a la investigació.  
 

 Assegurar que els procediments, protocols, normes i informació 
sobre l’activitat investigadora estiguen accessibles en anglès.  

 

  

https://www.uji.es/estudis/centres/escola-doctorat/base/Formacio-transversal/
https://www.uji.es/estudis/centres/escola-doctorat/base/Formacio-transversal/
https://www.uji.es/estudis/centres/escola-doctorat/base/Formacio-transversal/
https://www.uji.es/estudis/centres/escola-doctorat/base/Formacio-transversal/
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40. Supervisió 
Els ocupadors i/o finançadors han d’assegurar-se que els investigadors i investigadores novells poden consultar els resultats de les seues activitats d’investigació 
a una persona clarament identificada. Han de proposar-se supervisors i supervisores prou experts en l’àrea d’investigació que s’ha de supervisar, que disposen 
del temps, coneixement, experiència, especialització i grau de compromís necessaris per a oferir al personal investigador en formació el suport adequat, quant als 
procediments de consulta i revisió, de manera que s’assegure un progrés adequat 

Implementació GAP Iniciatives preses / noves propostes 

+/+ Completament implementat. 
 
Amb la nova ordenació dels estudis de doctorat d’acord amb el Reial 
decret 99/2011, es garanteix la supervisió per personal expert, 
qualificat i especialitzat. 
 
Des del moment de la seua admissió a la carrera investigadora, el 
personal investigador R1 compta amb un tutor o tutora. D’altra banda, 
també, s’assigna un director o directora de tesi al personal 
investigador R1 en un terme màxim de tres mesos des de la seua 
admissió. Les labors de tutorització i direcció de tesi compten amb 
reconeixement acadèmic. 
 
D’altra banda, l’Escola de Doctorat vetla per l’adequada assignació de 
tutors i tutores entre personal expert que tinga experiència 
investigadora acreditada mitjançant la direcció de projectes, 
publicacions científiques o direcció satisfactòria de tesis doctorals. 
 
En les reunions mantingudes amb els diferents grups d’interès, així 
com en el procés de recollida d’informació, s’ha considerat rellevant 
indicar que no existeixen diferències entre les iniciatives ja preses i el 
principi recollit en la Carta. 
 

INICIATIVES PRESES  
 
Amb la nova ordenació dels estudis de doctorat d’acord amb el Reial decret 
99/2011, les condicions per a poder tutoritzar un estudiant o estudianta de 
doctorat són estrictes quant al coneixement, experiència i especialització del 
personal investigador (entre altres):  
 

 Que els grups d’investigació incorporats al programa de doctorat 
compten amb, almenys, un projecte competitiu en els temes de les 
línies d’investigació del programa. 
 

 La qualitat de les contribucions científiques del personal 
investigador que participa en el programa en els últims cinc anys/ 
tindre experiència investigadora acreditada/ haver aconseguit el 
nombre màxim de trams possible.  
 

 Que el personal investigador participant en el programa tinga 
experiència contrastada en la direcció de tesis doctorals en els 
últims cinc anys. 

 
NOVES PROPOSTES  
 
En les reunions mantingudes amb els diferents grups d’interès, així com en el 
procés de recollida d’informació, s’ha considerat pertinent iniciar les següents 
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D’altra banda, no hi ha impediments per a implementar aquest 
principi. 
 

propostes (el detall de la seua implementació es proporciona en el document 
sobre el Pla d’Acció): 
 

 Incrementar el coneixement del personal investigador sobre els 
principis de la Carta Europea i la seua aplicació en la pràctica 
investigadora quotidiana.  
 

 Incloure la relació de supervisió en el futur codi de bones pràctiques 
en matèria científica per al personal investigador.  

 

 Incidir en els processos de supervisió del personal investigador en 
formació, intensificant la difusió entre el personal investigador 
sènior de la “jornada d’acolliment” a l’Escola de Doctorat.  
 

 Incidir en els processos de supervisió del personal investigador en 
formació i postdoctoral, mitjançant elaboració de manuals i la 
realització de cursos de formació en mentoria d’investigadors i 
investigadores.  

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 






