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Projecte per a l’obtenció de l’acreditació europea “Human Resource Excellence in 
Research” en la Universitat Jaume I 
(Aprovat pel Consell de Govern núm. 9-2018 de 28 de novembre de 2018) 
(Proposta de modificació per a la reunió del Comitè Directiu de data 06/05/2019) 
Aquesta proposta va ser acordada en la reunió 2/2019 del Comitè Tècnic de data 
14/03/2019. 
 
1. Què és l’estratègia “Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R)”? 
 
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 els organismes finançadors de 
la recerca, als principis de la Carta Europea de l’Investigador i Codi de Conducta per a la 
contractació d’investigadors. 
 
D’altra banda, la Carta Europea de l’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 d’investigadors, inclòs dins la Carta, consta d’una sèrie de principis i exigències 
generals que s’han de seguir per a contractar personal investigador. 
 
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 a 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’un ajut, etc.) o del lloc que ocupe.  
 
Aquest document va ser aprovat per la Comissió Europea l’11 de març de 2005 davant la 
problemàtica que planteja la manca de personal investigador, particularment en determinades 
disciplines fonamentals, que suposa una greu amenaça per a la força innovadora, capacitat de 
coneixement i el creixement de la productivitat de la UE. Així, la Carta té com a objectiu polític 
últim contribuir al desenvolupament d’un mercat laboral europeu per al personal investigador que 
siga atractiu, obert i viable i en el qual les condicions generals permeten contractar i conservar 
investigadors i investigadores d’alta qualitat en entorns que afavorisquen el rendiment i la 
productivitat. Així, la Carta tracta de garantir que la naturalesa de la relació entre el personal 
investigador i els finançadors o ocupadors propicie la generació, transferència, distribució i difusió 
de coneixements i avanços tecnològics, així com el desenvolupament professional del personal 
investigador. 
 
 
2. Què és l’acreditació “HR Excellence in Research”? 
 
La Comissió Europea reconeix amb l’acreditació de qualitat “HR Excellence in Research” a les 
institucions que, mitjançant el disseny singularitzat d’una 
estratègia d’apropament, alineen les seues polítiques de recursos 
humans amb els 40 principis de la Carta Europea de 
l’Investigador i Codi de Conducta per a la contractació 
d’investigadors. A data d’agost de 2018, 410 organitzacions 
europees, entre les quals hi ha 83 institucions espanyoles, han 
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aconseguit aquest segell. D’entre les universitats públiques valencianes, la Universitat de València 
va rebre en 2017 l’acreditació, mentre que la Universitat Politècnica i la Universitat Miguel 
Hernández han iniciat el procés per a la seua obtenció. 
 
3. Com es desenvolupa l’estratègia HRS4R? 
 
L’estratègia HRS4R es desenvolupa en tres etapes: 
 

 
 

1. Etapa inicial de sol·licitud de l’acreditació “HR Excellence in Research” 

i. La institució envia a la Comissió Europea un document de compromís a subscriure i 
implementar els principis de la Carta i el Codi.  

ii. Des de la notificació per part de la Comissió Europea de la recepció d’aquest 
document, la institució disposa de dotze mesos per a elaborar una anàlisi del seu 
grau de compliment actual dels 40 principis de la Carta i el Codi, “gap analysis”, 
una autoavaluació, “OTM-R checklist”, i proposar un pla d’actuació, “action plan”, 
per apropar-se’n. Aquests documents són enviats a la Comissió i un panel de tres 
experts emet un informe d’avaluació que, finalment, es tramet a la universitat. 

iii. En el cas d’obtindre una avaluació favorable, la institució pot utilitzar l’emblema que 
acredita l’obtenció del segell de qualitat. A més, aquesta icona s’activa en el portal 
EURAXESS cada vegada que la institució publica una posició de personal 
investigador vacant. 

En aquesta etapa és fonamental la implicació de tota la comunitat universitària. Usualment, 
el document de compromís compta amb el suport d’un acord del Consell de Govern i es 
nomena un comitè directiu per a la seua implementació. Seguidament, s’inicia un període de 
debat amb el personal investigador en totes les fases de la carrera investigadora (R4 
investigadors i investigadores principals, R3 personal investigador estable, R2 personal 
investigador postdoctoral i R1 personal investigador en formació), responsables de serveis 
implicats en recerca i recursos humans... Aquest debat s’articula, usualment, a partir 
d’enquestes i reunions presencials. També és obligatori publicar els resultats del “gap 
analysis” i de l’“action plan” en un lloc visible del web institucional. 

 

 
2. Etapa d’implementació de l’acreditació 

i. Una vegada obtinguda l’acreditació, la institució disposa de 24 mesos per a 
implementar les diferents accions incloses en el pla d’actuació i remetre a la 
Comissió un informe d’aquest procés, que serà analitzat pel panel d’avaluadors 
inicial. 

ii. Després d’aquesta avaluació de seguiment, que usualment està acompanyada de 
recomanacions per a la institució, es genera un pla d’actuació revisat, “revised action 
plan” que es desplega durant un període de 36 mesos.   
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3.  Etapa de renovació de l’acreditació 

i. Transcorreguts cinc anys després de l’obtenció del segell, s’inicia el procés de 
renovació de l’acreditació “HR Excellence in Research” que inclou la visita 
presencial del panel d’avaluadors externs a la institució.   

ii. Aquest procés de renovació de l’acreditació és cíclic i té una periodicitat de tres 
anys.   

 

 
 
4. Proposta per al desenvolupament de l’estratègia HRS4R a la Universitat Jaume I 
 
Inicialment, cal tindre ben present que la implicació de la Universitat Jaume I en l’estratègia HRS4R 
és absolutament voluntària, tot i que pot tindre futures repercussions en l’assignació de personal 
investigador en convocatòries europees (ERC, Marie Curie...). A més, l’inici d’una nova legislatura 
és un moment idoni per a impulsar la posada en marxa d’una estratègia de recursos humans per al 
personal investigador (revisió de la contractació i gestió del personal investigador, difusió de les 
convocatòries en el portal EURAXESS, política de recursos humans en el pla propi, assistència a 
personal investigador estranger...). 
 
Dit això, s’ha de ser conscient que l’estratègia HRS4R és un compromís a llarg termini que cobreix 
un període temporal de molts anys, incloent-hi 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’un ajut, etc.).  
 
Pot resultar d’utilitat l’anàlisi preliminar del grau de compliment dels quaranta principis de la carta i 
el codi a la Universitat Jaume I que va efectuar l’Oficina de Promoció i Avaluació de la Qualitat 
(OPAQ) en la legislatura anterior. Es tracta d’un bon treball que pot servir com a punt de partida i 
que ja va comptar amb un treball de camp, encara que restringit a serveis de la Universitat 
(principalment RH i OCIT) i equip directiu. 
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4.1. Responsables del projecte 
 
Per a impulsar aquesta estratègia la Universitat Jaume I es proposa la creació de dos comitès: un 
comitè directiu, integrat per membres del Consell de Direcció i gestió, la missió del qual serà revisar 
i aprovar les propostes del comitè tècnic, així com marcar les línies polítiques del projecte; un comitè 
tècnic integrat per un equip de diferents serveis i investigadors i investigadores i, dins d’aquest, un 
subcomitè executiu per impulsar i assegurar el funcionament del projecte.   
 
Comitè Directiu 

 Vicerectorat d’Investigació i Transferència: Jesús Lancis Sáez 

 Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat: Ximo Gual Arnau 

 Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació: Joan Antoni Martín Montaner 

 Vicerectorat de Planificació, Coordinació i Comunicació: Modesto Fabra Valls 

 Gerència: Andrés Marzal Varó 

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

 Cap del Servei de Recursos Humans: Vicente Sales Pascual 

 Cap de l’Oficina per a la Cooperació en Investigació i Desenvolupament Tecnològic: Ismael 
Rodrigo Martínez 

 
 Comitè Tècnic 

 Vicerectorat d’Investigació i Transferència: Jesús Lancis Sáez 

 Vicerectorat adjunt de Planificació i Qualitat: Ivan Barreda Tarazona 

 Vicerectorat adjunt de Revisió Normativa i Simplificació: Andrea Planchadell Gargallo 

 Vicerectorat adjunt de Mobilitat Acadèmica i Pràctiques Internacionals: Eva Camacho 
Cuenca 

 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 

 Quatre representants del personal investigador corresponents a les categories R1, R2, R3 i 
R4  

 R1: Representant de la FCHS: Victoria Bosch Moreno 

 R2: Representant de l'ESTCE: Vicent Gimeno García 

 R3: Representant de la FCS: Azucena García Palacios 

 R4: Representant de la FCJE: Mª Aurora García Gallego 

 Administrativa de l’Oficina de Promoció i Avaluació de la Qualitat: Patricia Muñoz Ventura 
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4.2. Cronograma 
 
Activitat Gener 2019 Febrer 2019  Març – 

setembre 
2019 

Octubre 2019 
- gener 2020 

Aprovació de la carta d’adhesió pel 
Consell de Govern 

    

Constitució dels comitès 
 

    

Entrevistes amb membres de la 
comunitat universitària i enquestes  

    

Elaboració i aprovació del “gap 
analysis” i de “l’action plan” 

    

Tramesa de la documentació per a 
l’obtenció del segell 

    

 
 


