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REVISIÓ INTERMÈDIA 
Número de cas: 2019ES374812 

Nom de l’entitat objecte de la revisió: Universitat Jaume I 
Dades de contacte: Av. Sos Baynat s/n, 12071 Castelló de la Plana, Castelló 

1. Informació sobre l’entitat 
 
PERSONAL I ESTUDIANTAT 2021       ETC 
Total de personal investigador = personal, becaris i becàries, estudiantat de doctorat a temps complet o parcial 
que participen en investigació  1.065 

Nombre total de personal investigador internacional (és a dir, que té nacionalitat estrangera)  56
Nombre total de personal investigador que rep finançament extern (és a dir, per a qui l’entitat és l’entitat 
d’acolliment)  190 

Nombre total de personal investigador que són dones  484
Nombre total de personal investigador que pertany a l’escala R3 o R4 = personal investigador amb un alt grau 
d’autonomia, normalment amb la categoria d’investigador/a principal o catedràtic/a  618 

Nombre total de personal investigador que pertany a l’escala R2 = corresponent al nivell postdoctoral en la 
majoria d’entitats  302 

Nombre total de personal investigador que pertany a l’escala R1 = corresponent al nivell de doctorat en la 
majoria d’entitats  145 

Nombre total d’estudiantat (si escau)* 13.917
Nombre total de personal (incloent-hi personal de gestió, administració, docent i investigador)  2.300
 
FINANÇAMENT PER A INVESTIGACIÓ (xifres de l’últim exercici fiscal) 2021            € 
Pressupost anual total de l’entitat 114.070.000 €
Finançament anual directe del govern per a l’organització (assignat a investigació) 3.706.570,12 €
Finançament competitiu anual amb fons governamentals (assignat a investigació, aconseguit en convocatòries 
a què optaven altres entitats, incloent-hi finançament de la UE) 

16.962.614,5 € 

Finançament anual d’entitats privades, no governamentals, assignat a investigació 3.434.627,19 €
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PERFIL DE L’ENTITAT (descripció molt breu de la vostra entitat, màx. 100 paraules) 
La Universitat Jaume I, fundada l’any 1991, és l’única universitat pública de la província del nord de la Comunitat Valenciana 
(Espanya). La seua oferta formativa és àmplia i atractiva, amb 35 graus, 45 màsters oficials, 21 màsters propis i 22 programes de 
doctorat, tots adaptats a l’espai europeu d’educació superior (EEES). Aproximadament 13.000 estudiants i estudiantes cursen estudis 
en tres facultats, una escola superior 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 
a la universitat cap a la societat. La recerca que porten a terme 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 grandària 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 
219 projectes d’investigació finançats amb fons externs obtinguts en processos competitius, 23 dels quals són europeus.  
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2. Fortaleses i febleses de la pràctica actual 
 

Aspectes ètics i professionals: 
Fortaleses i febleses (fase inicial) 

Fortaleses: 
La Universitat Jaume I disposa d’un codi ètic en el qual es recullen els valors que defineixen l’UJI i que orienten l’activitat d’aquesta: 
lideratge, respecte, inclusió, humanisme, innovació i responsabilitat. A més, disposem d’una Línia Ètica, que és un canal 
confidencial per a la comunicació d’alertes, suggeriments i denúncies d’incompliments del Codi Ètic. 

La Universitat compta amb diferents òrgans per a assegurar que la seua activitat investigadora compleix els principis ètics i segueix 
pràctiques ètiques reconegudes (Comissió Deontològica, Comitè d’Ètica en Experimentació Animal, etc.). 

També disposa d’eines informàtiques per a l’anàlisi de coincidències en les tesis doctorals i publicacions científiques per a detectar 
possibles casos de plagi abans que es difonguen o publiquen.  

La Universitat Jaume I disposa de diferents òrgans dirigits a donar a conèixer al personal investigador els objectius estratègics de 
la institució pel que fa a mecanismes d’investigació i finançament, així com a informar els òrgans de finançament sobre l’execució 
dels projectes: Oficina per a la Cooperació en Investigació i Desenvolupament Tecnològic, l’Oficina de Projectes Europeus i 
Internacionals, el Servei de Gestió Econòmica, el Servei de Contractació i Assumptes Generals, el Servei de Control Intern i el 
Servei d’Informació Comptable. 

A més, disposem d’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), així com un sistema per a la gestió en línia de la investigació a 
través de la passarel·la d’informació i gestió de la Universitat Jaume I (IGLU), que recull l’estat d’execució dels diferents projectes 
i accions d’investigació. 

A més, l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental desenvolupa activitats preventives amb la finalitat de garantir l’adequada 
protecció de la seguretat i la salut del personal investigador, i assessora i assisteix aquest col·lectiu i els seus representants en 
matèria de seguretat i higiene, ergonomia i psicosociologia, salut i medi ambient. 

Quant a la protecció de dades i la confidencialitat, la Comissió Deontològica, juntament amb l’Oficina d’Innovació i Auditoria TU, 
ofereixen un servei que avalua i assegura la confidencialitat en l’ús de dades personals en investigació. L’avaluació es produeix 
mitjançant administració electrònica de manera traçable i verificable. A més a més, l’Oficina d’Innovació i Auditoria TU desenvolupa 
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un Sistema de Seguretat de la Informació (SSI) que garanteix la recuperació de dades en el cas de produir-se algun accident. 

Atesa la preocupació de la Universitat per garantir la difusió dels resultats de la investigació, s’han posat en marxa les iniciatives 
següents: un portal web per al personal investigador i les estructures d’investigació (grups i instituts), el Portal del Coneixement 
Obert i la Cartera de Patents per a la valoració i transferència dels resultats de la investigació. 

La missió de la Unitat de Cultura Científica i de la Innovació és canalitzar i potenciar les accions de comunicació i difusió de la 
ciència, la tecnologia i la innovació a la societat. 

La Universitat Jaume I compta amb diferents òrgans per tal d’assegurar la no discriminació del personal investigador, entre els 
quals en destaquen dos: la Unitat d’Igualtat i la Comissió de Política Lingüística. 

Finalment, ha implantat un sistema per a l’avaluació i reconeixement de l’activitat investigadora. 

Febleses: 

Encara no s’ha elaborat un codi de bones pràctiques en investigació en desplegament dels principis del Codi Ètic de la Universitat 
en matèria d’investigació. 

No hi ha un procediment sistemàtic per a la formació de personal investigador en ètica de la investigació. 

El personal investigador, sobretot el que s’acaba d’incorporar, no coneix suficientment bé els serveis i procediments que la 
Universitat posa a la seua disposició per a l’adequada execució (bones pràctiques, protocols de seguretat en els laboratoris, etc.) 
i gestió (retiment de comptes) de les activitats d’investigació. La informació important sobre investigació es troba dispersa i no 
resulta fàcilment accessible per al personal. 

No hi ha un pla de comunicació científica que facilite i fomente la difusió de la investigació als membres de la societat en general 
i que tracte de garantir que els resultats de la investigació siguen d’accés obert. 

El personal investigador no coneix suficientment bé els mitjans que la Universitat posa a la seua disposició per a la protecció 
jurídica i l’explotació dels resultats de la investigació, que també s’han de potenciar. 

Els procediments d’avaluació de la investigació no estan prou adaptats a la diversitat de camps de coneixement i a les diferents 
etapes de la carrera investigadora. 
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Fortaleses i febleses (valoració provisional)

Fortaleses: 

El Codi de Bones Pràctiques en Investigació i Doctorat (CBPID) s’ha elaborat a partir dels documents existents a l’UJI i mitjançant 
l’anàlisi comparativa d’altres manuals d’organismes externs nacionals i internacionals. Per a definir l’actual situació ètica de la 
Universitat, es va fer una enquesta entre tot el personal investigador, sobre qüestions relacionades amb l’ètica, les males 
pràctiques en la investigació, polítiques d’igualtat, etc. S’hi van identificar aspectes de millora i es van designar grups de 
desenvolupament per a centrar-se en aquests aspectes: igualtat, compromís públic, accés obert, integritat i governança. Es va 
preparar un primer esborrany del codi en el qual van intervenir 43 investigadors i investigadores amb experiència en qüestions 
ètiques que van fer les seues aportacions. A més, es va revisar la normativa interna de diverses comissions d’ètica: investigació 
humana, experimentació animal i integritat en la investigació. Actualment, els documents es presenten a la Comissió d’Investigació 
i Doctorat de la Universitat. Posteriorment, s’exposaran públicament a la comunitat investigadora i finalment se sotmetran a 
l’aprovació del Consell de Govern el setembre de 2022. A més, es va crear un nou òrgan: el Comitè d’Ètica i Integritat de la 
Investigació (CEI), del qual ara depenen els comitès anteriorment existents, el Comitè d’Ètica de la Investigació amb Éssers 
Humans (CEISH) i el Comitè d’Ètica en Experimentació Animal (CEEA). 

Rendiment de comptes. Per a facilitar els processos de gestió i retiment de comptes en les accions d’R+D, s’han implantat o 
revisat a fons en la intranet de la Universitat (IGLU) 23 nous procediments digitals relacionats amb la investigació. Aquesta acció 
encara s’està duent a terme perquè, fins ara, només s’han digitalitzat el 75 % dels procediments de candidatura. S’estima que 
aquesta plataforma estarà en ple funcionament l’any 2024. 

Difusió o explotació de resultats. L’octubre de 2020, el Consell de Govern va aprovar la declaració per al foment de l’accés obert 
a la Universitat Jaume I. Aquest procediment estableix que les publicacions en accés obert es valoren un 10 % més que els 
articles ordinaris en l’escala de l’UJI per a l’avaluació de l’activitat investigadora. A més, l’UJI ha creat un lloc web que inclou una 
guia per al personal investigador sobre com es pot difondre la investigació en accés obert. Així mateix, l’Escola de Doctorat 
organitza cursos per a informar el personal investigador sobre la ciència oberta i els recursos dels quals disposa per a publicar 
articles en obert. I la Biblioteca ha creat un portal d’accés obert. Hi ha un repositori d’accés obert de l’UJI que conté publicacions 
que inclouen tesis, revistes, llibres, etc. Al voltant del 65 % de les publicacions de la Universitat s’editen en accés obert. L’UJI ha 
portat a terme una campanya de difusió per a ajudar tots el personal investigador amb interès a crear-se una identitat digital pròpia 
mitjançant un codi ORCID. Així, la majoria del personal investigador de l’UJI pot ser ara identificat pel seu codi ORCID. 

Procediments d’avaluació de la investigació. S’han portat a terme diverses iniciatives per a completar aquesta acció: el Consell 
de Govern ha aprovat la modificació del Reglament de la Universitat Jaume I regulador de l’escala de valoració dels resultats de 
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la investigació i la creació artística. 

El nou text incorpora a l’escala de valoració, per primera vegada, les aportacions realitzades per les creacions artístiques en el 
camp de les belles arts. A més, s’estableixen criteris diferenciats per àmbits de coneixement basats en les escales aplicades per 
la Comissió Nacional Avaluadora de l’Activitat Investigadora (CNEAI). 

I s’hi ha inclòs una nova categoria per a classificar els resultats de major qualitat i impacte. També s’incorporen nous criteris 
d’avaluació de les publicacions i es consideren les recomanacions del Codi Ètic i de la Carta Europea de l’Investigador, d’acord 
amb els àmbits definits per la CNEAI. Aquesta normativa actualitzada també proposa una nova composició del Comitè Tècnic de 
Seguiment i mesures de retiment de comptes consistents en un informe anual que descriga el resultat de la catalogació. 

Paral·lelament al llançament de la nova normativa, l’UJI participa en un programa europeu per a la definició d’un procediment 
europeu comú sobre ètica de la investigació. 

Així mateix, l’UJI és pionera entre la resta d’universitats espanyoles pel fet d’atorgar un premi d’avaluació de sexennis a 
investigadors i investigadores no funcionaris com ara els del programa Ramón y Cajal. Aquesta avaluació els permet obtenir un 
incentiu econòmic des del mateix instant en què accedeixen a un lloc de funcionari. 

Febleses: 
Pla de comunicació de la ciència. Va haver-hi una sèrie de circumstàncies que van afectar la posada en marxa del grup de treball 
encarregat de la comunicació científica. Després de les últimes eleccions universitàries de 2022, s’ha creat un nou Vicerectorat 
d’Innovació, Transferència i Divulgació Científica. Amb la finalitat de posar en marxa un pla de comunicació institucional totalment 
nou (que preveu el projecte de Pla de Comunicació de la Ciència), el Servei de Comunicació i Publicacions ha patit recentment 
una important reestructuració, amb la substitució del seu director i la creació de l’Oficina de Cultura Científica. Durant el quart 
trimestre de 2022 es nomenaran els membres del grup de treball de comunicació, que iniciarà els treballs després de l’avaluació 
interna intermèdia. Per aquestes raons, aquesta acció s’ha prorrogat. 
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Contractació i selecció:  

Fortaleses i febleses (fase inicial) 

Fortaleses: 

La Universitat Jaume I compta amb una estricta normativa interna en matèria de selecció i contractació de personal investigador 
d’acord amb el marc legal i amb nombroses regulacions sobre aquesta qüestió. 

La Universitat compta amb un Servei de Recursos Humans, que s’encarrega de la tramitació dels expedients de contractació del 
personal investigador, incloent-hi l’elaboració de la convocatòria, la publicació, la constitució de les comissions de contractació, 
el procés de selecció i, finalment, la formalització del contracte laboral. 

Totes les convocatòries es tramiten d’acord amb un protocol intern en què, prèviament al procés de selecció, s’estableixen els 
requisits i criteris de selecció, els mèrits i el barem, i s’acorda la composició de la comissió. Així, totes les convocatòries segueixen 
aquests principis: 

• Publicitat: a més de publicar-se a través dels canals oficials, les convocatòries s’anuncien en la pàgina web de la Universitat 
Jaume I, en el Tauler d’Anuncis Oficial (TAO-UJI), en què s’especifica el nombre de places convocades. 

• Transparència: les convocatòries defineixen clarament els requisits d’accés, el barem i la composició de la comissió 
avaluadora. Durant el procés, es publica la relació de persones admeses i excloses, la valoració de les persones admeses 
en la convocatòria i la resolució final sobre les persones seleccionades. 

• Igualtat: les convocatòries garanteixen que ningú quede exclòs tret que incomplisca els requisits establits. 
• Mèrit: les convocatòries es basen en la valoració dels currículums mitjançant un barem establit en la convocatòria. 

A través del Portal de Transparència i accés a la informació, la Universitat també fa públics els reglaments, normes i barems 
utilitzats per a la contractació de personal investigador. El portal compleix els requisits del sistema de transparència de l’Estat 
espanyol. 

D’acord amb la legislació nacional en vigor, aquests reglaments recullen diferents mesures de compensació per a personal i 
col·lectius desafavorits que han vist interrompuda la carrera investigadora per diferents motius. Aquestes actuacions es recullen 
de manera sistemàtica en el Pla d’Igualtat de la Universitat Jaume I que, en aquest moment, es troba en procés de revisió amb 
vista a l’elaboració de la tercera edició. 

La Universitat informa els aspirants del resultat de la valoració. La informació es troba disponible a través del portal de 
convocatòries del Tauler d’Anuncis Oficial (TAO-UJI). 
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Febleses: 

La Universitat encara no ha implantat una política sistemàtica d’OTM-R per a la revisió de tots els seus processos de selecció i 
contractació de personal investigador. 

La difusió de les convocatòries es porta a terme majoritàriament en espanyol i l’ús de portals internacionals (Euraxess) és molt 
limitat. 

En general, en el moment de la publicació de les convocatòries, no hi ha suficient informació pública per a les candidatures pel 
que fa a les oportunitats de desenvolupament professional que ofereixen les vacants. 

En els barems de contractació s’abusa dels indicadors bibliomètrics i no es tenen pràcticament en compte alguns altres aspectes 
recollits explícitament en la carta i en el codi.  

La legislació externa, els sistemes d’acreditació i el fet que les comissions de contractació de les noves places estiguen formades 
majoritàriament per membres de la plantilla dificulten la captació de talent internacional. 

L’acolliment del personal investigador internacional no està prou desenvolupat (no hi ha cap punt de benvinguda). 

És necessari especificar en un reglament intern el procés de contractació i selecció de personal d’investigació i suport tècnic 
finançat mitjançant contractes d’investigació. 

Fortaleses i febleses (valoració provisional) 

Fortaleses: 
Revisar i adequar els procediments de contractació a l’OTM-R. 
L’UJI ha elaborat el Reglament de selecció de personal investigador i personal tècnic de suport a la investigació o personal de 
gestió de la Universitat Jaume I de Castelló. A causa dels actuals canvis en la normativa nacional, l’elaboració del document s’ha 
interromput i es completarà una vegada que es publiquen els últims canvis legislatius. El procediment inclou les modalitats 
contractuals existents, el règim fiscal, el procediment de selecció, les característiques de la comissió de selecció, el procés de 
contractació i els drets i obligacions de les parts implicades. En qualsevol cas, les noves convocatòries de contractació de 
personal investigador s’estan revisant d’acord amb els principis de la carta i el codi, fins que es puga aplicar oficialment el nostre 
protocol d’OTM-R. 

Millorar l’accés als processos de contractació de personal i la seua difusió. A partir de 2022 totes les convocatòries de contractació 
de personal investigador per a treballar a l’UJI que siguen finançades per projectes europeus s’hauran de publicar en la 
plataforma Euraxess de la Comissió Europea. Hi ha pendent una reunió amb els grups d’investigació que compten amb 
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finançament europeu per a acabar de perfilar el procés. 

S’han revisat i adaptat oficialment les convocatòries de contractes predoctorals i postdoctorals del Pla de Promoció de la 
Investigació per a ajustar-les al compliment dels principis de la carta i el codi. 

Acolliment d’estudiantat estranger: el Servei de Recursos Humans i l’Oficina de Relacions Internacionals col·laboren ara en un 
punt de benvinguda unificat per a personal investigador estranger, i s’està preparant un protocol que resumeix les principals 
accions que aquests han de portar a terme amb el suport de la Universitat. 

Creació d’un tercer col·lectiu professional a la Universitat: el personal investigador (PI). Aquesta nova classificació permet distingir 
entre personal investigador amb funcions de docència i investigació, i personal investigador amb funcions exclusivament 
d’investigació. La nova categoria abraça personal investigador finançat per projectes d’investigació, beques competitives o 
convocatòries pròpies de l’UJI, així com el personal tècnic de suport. Aquesta iniciativa resol diversos problemes tècnics que es 
donaven en els procediments de contractació, de manera que ara aquest personal investigador pot optar a contractes indefinits 
després de les condicions establides en la reforma laboral, així com a llocs de treball d’investigadors i investigadores amb funcions 
docents. D’altra banda, la creació d’aquesta tercera figura facilita la implantació d’un sistema de contractació electrònica que 
permet la publicació d’ofertes d’ocupació per a aquest col·lectiu en les plataformes de la Universitat i d’Euraxess. 

Febleses:  
Els procediments d’OTM-R encara han d’adaptar-se als últims canvis legislatius que s’han produït a Espanya (llei de la ciència). 
És probable que la futura LOSU exigisca noves adaptacions. 

 

Condicions laborals:  

Fortaleses i febleses (fase inicial) 

Fortaleses: 
La Universitat té un campus únic, modern i atractiu, amb àmplies zones verdes, biblioteca i instal·lacions esportives. També posa 
a la disposició del personal instal·lacions que l’ajuden a conciliar la vida laboral i familiar, com ara una escola infantil i una escola 
d’estiu on poden deixar els fills mentre treballen. 

En matèria de salut i seguretat, la Universitat disposa d’un Comitè de Seguretat i Salut. A més, l’Oficina de Prevenció i Gestió 
Mediambiental desenvolupa activitats preventives amb la finalitat de garantir l’adequada protecció de la seguretat i la salut del 
personal investigador, i assessora i assisteix aquest col·lectiu i els seus representants en matèria de seguretat i higiene, 
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ergonomia i psicosociologia, salut i medi ambient. 

Aquesta oficina és la responsable del Pla de Prevenció de Riscos Laborals sota el qual es porten a terme identificacions i 
avaluacions dels riscos derivats de les condicions de treball físiques, químiques i biològiques als laboratoris d’investigació ja 
existents com també als de nova projecció (risc mecànic, elèctric, químic o biològic). 

La comunitat universitària valora positivament la participació del personal investigador de les categories R1 i R2 en les tasques 
docents, activitat regulada pel Document d’organització del curs acadèmic. La Universitat també compta amb un programa de 
suport a les activitats d’investigació, innovació i transferència que, entre altres activitats, preveu el reconeixement pel fet de dirigir 
tesis doctorals i facilitar la compatibilitat entre el temps que el personal docent i investigador dedica a la docència i a la 
investigació. 

La Universitat disposa d’un sistema de reconeixement i incentivació de la labor del personal investigador que té en compte la 
mobilitat. També contribueix a la promoció de la mobilitat a través de diferents accions i beques. 

A més, la Universitat posa a la disposició de la comunitat universitària tota una gamma d’instruments i serveis de suport a la 

investigació: 
• El Pla de Promoció de la Investigació posa a la disposició del personal investigador un conjunt d’instruments per a facilitar-

los la labor investigadora gràcies a un programa de foment de projectes d’investigació, un programa de mobilitat del 
personal investigador, un programa de formació i incorporació de recursos humans, un programa de valorització de 
resultats d’investigació, un programa de suport a grups d’investigació i un programa de difusió de resultats d’investigació.

• La Biblioteca proporciona suport a la docència, la investigació i l’autoaprenentatge i posa a la disposició del personal 
investigador col·leccions bibliogràfiques especialitzades, bases de dades i material audiovisual. 

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

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

• El clúster de computació científica atén les necessitats de càlcul científic del personal investigador. 

La Universitat, en el marc propi de gestió de recursos humans, compta amb una estratègia d’estabilització del personal 
investigador a través dels següents instruments: 

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

• El Programa de Suport a la Formació i Incorporació de Personal Investigador del Pla de Promoció de la Investigació 
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institucional estableix les oportunitats de desenvolupament dels investigadors i investigadores postdoctorals del 
programa Ramón y Cajal (personal investigador de la categoria R2). 

En matèria d’orientació sobre la incorporació al mercat laboral, 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 col·laboració amb altres institucions i empreses. 

La Bústia de l’UJI i la Sindicatura de Greuges faciliten mecanismes de reclamació i apel·lació per a tota la comunitat universitària.

Febleses: 

El personal investigador es queixa de l’excés de càrrega de treball que suposen les tasques administratives. 

A més, posen l’accent en el desequilibri que es produeix en la relació entre el nombre d’hores dedicades a la 
docència/investigació, en comparació amb altres organismes públics d’investigació i col·legues d’universitats estrangeres.  

El personal d’investigació insisteix en la necessitat d’intensificar el suport que es presta en la cerca de finançament per a la 
investigació. 

Hi ha obstacles legals i altres impediments que dificulten la implantació de la carrera investigadora i el reconeixement de la 
promoció i consolidació del personal investigador dels perfils R1 i R2, la qual cosa dificulta la retenció del talent. 

El personal investigador de les categories R1 i R2 critica la vulnerabilitat laboral i la fatiga mental associades, fonamentalment, 
a l’alta competitivitat. 

El personal investigador de les categories R1 i R2 remarca la necessitat d’intensificar les activitats de suport en la cerca d’ofertes 
d’ocupació. 

El reconeixement i les condicions de treball del personal investigador i de suport tècnic finançat pels projectes i contractes 
d’investigació han d’especificar-se en un reglament. 

La informació sobre investigació en anglès no té prou difusió. 
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Fortaleses i febleses (valoració provisional) 

Fortaleses: 
Condicions laborals: implantació d’un canal únic d’informació per a investigadors i investigadores. El catàleg en línia de serveis 
d’R+D per al personal investigador permet accedir a diverses aplicacions com ara l’actualització del CV, la gestió i justificació de 
projectes d’R+D+I, la tramitació en línia de propostes del Pla de Promoció de la Investigació, i la revisió dels aspectes ètics de 
la investigació o la gestió de contractes d’investigació, entre d’altres. Així mateix, s’ha posat en marxa un web d’acolliment per a 
facilitar la integració del nou personal docent i investigador de l’UJI. Aquest lloc web presenta informació sobre els procediments 
de treball de la Universitat, el seu entorn docent i investigador i els serveis que ofereix. També conté informació i pautes sobre 
el sistema d’autenticació per a accedir als serveis tecnològics, així com enllaços a documents i guies d’ús de les diferents eines 
i aplicacions tecnològiques que han d’utilitzar-se en la docència i la investigació. 
A més, per a millorar les condicions laborals del personal investigador contractat, s’ha creat un tercer col·lectiu professional a la 
Universitat: el personal investigador (PI). Aquesta nova classificació permet distingir entre personal investigador amb funcions 
de docència i investigació i personal investigador amb funcions exclusivament d’investigació. Aquesta nova categoria de personal 
abraça personal tècnic de suport a la investigació, i investigadors i investigadores finançats per projectes d’investigació o beques 
competitives o contractats mitjançant convocatòries autofinançades de l’UJI. 

Aquesta iniciativa millora la contractació i les condicions de treball, i resol diversos problemes tècnics que es produïen en els 
procediments de contractació, com ara poder optar a contractes indefinits d’acord amb les condicions que s’estableixen en la 
reforma laboral, així com a llocs de treball a temps parcial amb funcions exclusivament docents. 

A més, s’ha desenvolupat un nou protocol per a protegir la salut mental dels joves investigadors i investigadores. 

L’UJI també ha aprovat una nova normativa sobre teletreball. El personal investigador, amb funcions docents o sense, pot 
teletreballar en els casos que preveu la normativa. 

Per a enfortir les accions de valorització i transferència dels resultats de la investigació s’ha creat un nou vicerectorat com a part 
de l’equip de govern de la Universitat. El nou vicerectorat supervisa l’activitat de la nova Oficina de Cultura Científica i de la 
renovada Oficina per a la Innovació i l’Emprenedoria, així com la del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat, que segueix en 
creixement. 

Carrera professional: juntament amb l’Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques de la Universitat, es valoren nous 
cursos d’orientació professional. 



 

 
 

13  

Febleses: 
El personal investigador es queixa de l’excés de càrrega de treball que suposen les tasques administratives. 
A més, posen l’accent en el desequilibri que es produeix en la relació entre el nombre d’hores dedicades a la 
docència/investigació, en comparació amb altres organismes públics d’investigació i col·legues d’universitats estrangeres. Es 
preveu una mesura encaminada a limitar la docència a 240 hores lectives per any. 
El reconeixement i les condicions de treball del personal investigador i de suport tècnic finançat pels projectes i contractes 
d’investigació han d’especificar-se en un reglament. 
La informació sobre investigació en anglès no té prou difusió. 

 

Formació i desenvolupament 

Fortaleses i febleses (fase inicial) 

Fortaleses: 

La Universitat Jaume I compta amb una Escola de Doctorat, que és el centre responsable de la formació del personal 
d’investigació R1. 
La Universitat té diferents instruments per a promocionar la formació i el desenvolupament professional del seu personal 
investigador: 

• El Pla de Formació del Professorat, centrat en la millora de les tècniques docents del professorat, i que també ofereix 
formació reglada en matèria d’idiomes i competències digitals. 

• Per al personal investigador de la categoria R1, el Programa de Formació en Competències i Habilitats Investigadores de 
l’Escola de Doctorat ofereix cursos en diferents matèries: ètica en la investigació, comunicació i difusió de la ciència, 
carrera investigadora, seguretat en laboratoris d’investigació, metodologies de la investigació, etc. 

• La Universitat compta amb un programa d’ajudes de mobilitat per a facilitar la realització d’estades d’investigació en 
universitats i centres de reconegut prestigi i incentivar la internacionalització de la investigació. A més, l’Escola de Doctorat 
té 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. 

• La Universitat compta amb un programa de semestres sabàtics per al personal investigador oficial. El personal investigador 
seleccionat pot millorar les seues competències investigadores mitjançant una estada de sis mesos en altres centres 
d’investigació nacionals o estrangers. 
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• L’Oficina de Projectes Europeus ofereix als investigadors i investigadores experimentats formació en l’elaboració de 
sol·licituds de projectes internacionals d’investigació (ajudes Marie Curie, xarxes ITN, accions del CEI, etc.). 

La Universitat també ofereix formació per a la creació de noves empreses i altres accions d’emprenedoria: suport per a iniciar 
els tràmits i la formació en 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. 

Febleses: 

El Programa de Formació en Competències i Habilitats Investigadores de l’Escola de Doctorat ha d’oferir-se a tot el personal 
investigador, incloent-hi el personal incorporat a través de projectes i contractes d’investigació. 
Els processos de mentoria del personal investigador en formació i postdoctoral tenen una implantació i un reconeixement 
insuficients, i no hi ha cursos de formació de mentors. 

El personal no coneix suficientment bé els serveis i procediments oferits per l’Escola de Doctorat per al seguiment dels programes 
de doctorat. A més, aquests procediments semblen excessivament complexos. 

Fortaleses i febleses (valoració provisional) 

Fortaleses: 
Supervisió del personal investigador en formació i postdoctoral. Per a millorar els processos de supervisió del personal 
investigador en formació i postdoctoral, s’ofereix al personal investigador sènior un curs de formació transversal en la direcció 
de grups d’investigació. Aquest curs es va portar a terme per primera vegada l’any 2022 com a estudi pilot amb un grup reduït i 
es va impartir formació a nou investigadors i investigadores de manera satisfactòria. 

Formació. L’oferta de cursos es va concretar mitjançant una enquesta administrada a personal investigador. Els cursos es van 
classificar en quatre àrees principals de competències professionals: competències metodològiques i d’investigació; 
competències organitzatives i de gestió de la informació; competències per a la carrera investigadora, l’esperit emprenedor i la 
transferència de coneixements; i bones pràctiques en investigació. La varietat de cursos oferits és molt àmplia, en matèries com 
ara ètica, emprenedoria, habilitats comunicatives, gestió de dades, salut mental, gestió emocional i resiliència durant els estudis 
de doctorat, etc. Alguns d’aquests cursos s’imparteixen en línia i en anglès. A més, l’Escola de Doctorat està oberta a la revisió 
continuada de la seua oferta formativa, incloent-hi cursos i seminaris que s’adapten a les necessitats canviants del personal 
investigador de la Universitat Jaume I. L’oferta formativa de l’Escola de Doctorat està oberta a tots els membres de la comunitat 
universitària. 
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Febleses: 
El personal no coneix suficientment bé els serveis i procediments oferits per l’Escola de Doctorat per al seguiment dels 
programes de doctorat. A més, aquests procediments semblen excessivament complexos. 

 

Ha canviat alguna de les prioritats a curt i mitjà termini? (màx. 500 paraules)  

Les prioritats de l’UJI no han canviat des de l’obtenció de l’acreditació HRS4R. Evidentment, l’etapa posterior a la pandèmia de 
la COVID-19 ha afectat el desenvolupament de la implantació del pla d’acció estratègica i el seu calendari. Això no obstant, l’UJI 
va implantar pràcticament per complet i d’una manera satisfactòria el pla d’acció definit fa dos anys. De fet, atès que els membres 
dels òrgans de govern i el Comitè Directiu que supervisa la implantació de l’HRS4R no han canviat substancialment, aquest 
procés d’implantació ha continuat sent una iniciativa de màxima prioritat per a la Universitat (la composició actual dels Comitès 
Directiu i Executiu es pot consultar en https://www.uji.es/investigacio/hrs4r/estrategia/comites/). De fet, l’HRS4R s’alinea amb 
objectius estratègics 7 i 8 del Pla d’Acció de Govern de l’UJI 2019-2022: «Enfortir els recursos humans dedicats a la investigació» 
i «Facilitar l’activitat del personal investigador». 

 
Ha canviat alguna de les circumstàncies de funcionament de l’entitat de manera que això ha tingut un impacte en l’estratègia de 
RH d’aquesta? (màx. 500 paraules) 
Sí, les circumstàncies externes han influït en els procediments de contractació de l’UJI. Espanya ha canviat la seua legislació 
laboral i l’UJI, com totes les institucions d’investigació espanyoles, està adaptant els seus procediments a aquesta nova 
legislació. 
El Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat en 
l’ocupació i la transformació del mercat de treball, ha suposat un profund canvi en les relacions laborals del país i suposa un 
repte per a l’UJI com a entitat que pertany al sector públic autonòmic. Aquesta reforma laboral va impedir que es continuaren 
formalitzant contractes temporals després del 30 de març de 2022. Aquest buit legal s’ha resolt parcialment amb el Reial decret 
llei 8/2022, pel qual s’adopten mesures urgents en matèria de contractació laboral en el Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia 
i Innovació, que es va traduir en la incorporació, en l’actual llei de la ciència, de l’article 23 bis, que possibilita la formalització 
dirigida al desenvolupament de projectes i línies d’investigació que es financen amb fons privats o a través de fons públics 
l’origen dels quals no siga europeu, o en l’àmbit del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Aquest reial decret serà 
substituït per una actualització de la llei de la ciència i també per una nova actualització de la Llei orgànica d’universitats, que 
abordarà definitivament aquesta situació transitòria. 
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A més, el conveni col·lectiu autonòmic d’universitats de la Comunitat Valenciana continua debatent-se amb el govern autonòmic. 
Una vegada entrarà en vigor, aquest acord també millorarà les condicions laborals del personal investigador. 
A l’espera que es resolga aquest buit legal, l’UJI ha elaborat un esborrany del Reglament de selecció de personal investigador i 
personal tècnic de suport a la investigació o personal de gestió de la Universitat Jaume I que ja s’ha enllestit. No obstant això, a 
causa dels actuals canvis en la normativa nacional, l’elaboració del document s’ha interromput i es completarà una vegada 
s’hagen publicat els últims canvis legislatius. El procediment inclou les modalitats contractuals existents, el règim fiscal, el 
procediment de selecció, les característiques de la comissió de selecció, el procés de contractació i els drets i obligacions de les 
parts implicades. 
A més, l’UJI ha creat també una tercera categoria professional a la Universitat: el personal investigador (PI). Amb aquesta nova 
figura, ara és possible diferenciar entre personal investigador amb funcions docents i investigadores i investigadors amb funcions 
exclusivament d’investigació. La nova categoria abraça investigadors i investigadores finançats per projectes d’investigació, 
beques competitives o convocatòries pròpies de l’UJI, així com personal tècnic de suport a la investigació. Aquesta iniciativa 
resol diversos problemes tècnics que es donaven en els procediments de contractació, com ara poder optar a contractes 
indefinits després de les condicions establides en la reforma laboral, així com a llocs de treball d’investigadors i investigadores 
amb funcions docents. D’altra banda, la creació d’aquesta tercera figura facilita la implantació d’un sistema de contractació 
electrònica que permet la publicació d’ofertes d’ocupació per a aquest col·lectiu en les plataformes de la Universitat i d’Euraxess.

 
Hi ha decisions estratègiques en curs que podrien afectar el pla d’acció? (màx. 500 paraules)
Les circumstàncies anteriorment esmentades i l’entrada en vigor de les noves lleis podrien obligar-nos a adoptar decisions 
estratègiques que poden influir en l’execució del pla d’acció. Actualment, encara que les noves lleis estan ja disponibles, és difícil 
valorar l’impacte futur d’aquest canvi normatiu. 

Una de les prioritats principals de l’UJI a llarg termini és alinear la seua estratègia amb els ODS de les Nacions Unides. Aquesta 
iniciativa també es correlaciona amb la implantació de la distinció HRS4R, en àmbits com ara la igualtat de gènere i 
l’apoderament de la dona, la promoció de l’aprenentatge permanent, la conversió de la Universitat en un entorn inclusiu, segur, 
resistent i sostenible, etc. 
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3. Accions 
 
 Princi

pi(s) 
GAP 

Periodit
zació 
(almeny
s per 
quadrim
estres o 
semestr
es) 

Unitat 
respo
nsabl
e 

Indicad
ors/me
tes 

Estat 
actua
l 

Comentaris 

ACCIÓ 1. 
Incrementar el 
coneixement del 
personal 
investigador 
sobre els 
principis de la 
Carta Europea i 
l’aplicació 
d’aquesta en la 
pràctica 
investigadora 
quotidiana. 
 
Incloure la pàgina 
web sobre 
l’estratègia 
HRS4R de la 
Universitat Jaume 
I en un lloc molt 
visible i vinculat al 
Portal 
d’Investigació. 
 
 

1-40 2020-
Primer 
semestre
, 2020-
Segon 
semestre
, 2021-
Primer 
semestre

Oficin
a de 
Prom
oció i 
Avalu
ació 
de la 
Qualit
at 

Pàgina 
web de 
l’estratè
gia 
HRS4R 
accessi
ble a 
dos 
clics de 
la 
pàgina 
principa
l. 
Nombr
e de 
reunion
s, 
session
s i 
cursos 
de 
formaci
ó amb 
el 
públic 

Comp
letada 

Per a l’execució del Pla d’Acció HRS4R de l’UJI, el Comitè 
Directiu va decidir crear cinc grups de treball relacionats amb 
subàrees específiques de cada acció: ètica, contractació, 
formació, transferència i coneixement, i comunicació. 
L’objectiu era dur a terme satisfactòriament les accions 
incloses en la primera fase del pla d’acció fins a l’auditoria 
intermèdia de la Comissió Europea de l’agost de 2022. 

Els dies 28 i 30 d’abril de 2021 es van realitzar quatre 
sessions de presentacions en què es resumien les 
conseqüències d’adoptar la Carta i el Codi Europeus per al 
Personal Investigador i es van presentar a investigadors i 
investigadores de les tres facultats i de l’Escola Superior els 
assoliments provisionals dels grups de treball creats, els 
avanços en la redacció del procediment de contractació de 
personal investigador i el nivell de consecució del Pla d’Acció 
HRS4R. Les sessions van estar presidides per Jesús Lancis, 
vicerector d’Investigació i Transferència, i presentades per 
Iván Barreda, vicerector adjunt de Planificació i Qualitat. Hi 
van participar representants del 40 % dels grups 
d’investigació de l’UJI, a més dels responsables dels centres, 
departaments i instituts d’investigació. Una de les sessions 
va ser gravada i posada a la disposició del personal 
investigador que no va poder assistir a les reunions 
presencials. Unes altres van ser oferides també al personal 
d’administració de l’UJI. El 9 de juliol de 2021 es va celebrar 



 

 
 

18  

Difondre els 
principis de la 
carta i les 
implicacions 
d’aquesta entre 
els centres, 
departaments, 
instituts i grups 
d’investigació, 
amb reunions 
periòdiques. 
 
Incloure els 
principis de la 
carta en els 
cursos de 
formació en 
competències i 
habilitats 
investigadores, 
així com en la 
Jornada de 
Benvinguda de 
l’Escola de 
Doctorat. 
 
Implicar el 
personal dels 
serveis rellevants 
en la implantació 
de la carta amb 
reunions 
informatives i/o 
cursos de 
formació. 

d’interè
s 
conside
rat. 

una breu reunió amb el personal de l’Oficina de Cooperació 
en Investigació i Desenvolupament Tecnològic (OCIT) i el 22 
de setembre d’aquell any, una altra amb el personal de 
Recursos Humans.  
http://www.svideo.uji.es/svideo_flash/mpeg4/Reunio-FCS-
HRS4.mp4 

http://www.svideo.uji.es/svideo_flash/jpeg/Reunio-FCS-
HRS4.jpg 

https://www.uji.es/investigacio/hrs4r/implementacio/actuacio
ns/accio1/preshrs4rujiang.pdf  

A més de les accions de difusió esmentades, la pàgina web 
de l’HRS4R es pot trobar fàcilment en el Portal d’Investigació 
i Innovació: 
https://www.uji.es/investigacio/hrs4r/ 

Finalment, l’Escola de Doctorat va organitzar una reunió de 
benvinguda per als nous investigadors i investigadores en 
què se’ls va donar formació en l’HRS4R. 

https://www.uji.es/estudis/centres/escola-
doctorat/base/benviguda-postgrau/ 
 
 
En el segon semestre de 2022 s’oferirà un curs de formació 
al personal administratiu de l’UJI més implicat en l’aplicació 
de la Carta Europea de l’Investigador. 
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Indicadors  
Tots els indicadors elaborats per a controlar la posada en 
funcionament del pla d’acció són accessibles públicament 
des del lloc web. Alguns indicadors estan encara en fase de 
desenvolupament/automatització mitjançant una aplicació 
informàtica, però la majoria de les accions tenen almenys un 
indicador actiu: 
https://www.uji.es/investigacio/hrs4r/implementacio/indicado
rs/ 

En aquesta aplicació es poden trobar els indicadors 
d’execució del pla d’acció que ja s’han realitzat. Hem 
automatitzat més del 50 % dels indicadors, i almenys un 
indicador per acció en la majoria dels casos. Atès que no ha 
acabat encara l’any (2022), les dades provisionals per a l’any 
en curs es mostren en aquest text, extretes en data 31 
d’agost (tret de l’indicador I7.1, el valor del qual per a l’any 
2022 és ja estable, atesa la naturalesa del procés). 
 
Pel que fa a aquesta acció en concret, els indicadors més 
destacats que s’han aplicat són els següents (tingueu en 
compte que el segon és nou respecte del pla d’acció original):

- Pàgina web de l’estratègia HRS4R accessible a dos 
clics de la pàgina principal. 
https://www.uji.es/investigacio/hrs4r/  

- Nombre d’accessos a la pàgina web 
https://ujiapps.uji.es/ind/rest/public/indicador/324419 

En data 31 d’agost de 2022, el nombre d’accessos al lloc web 
en el decurs de l’any era de 136. 
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- Nombre de reunions, sessions i cursos de formació 
amb les parts interessades considerades 
https://ujiapps.uji.es/ind/rest/public/indicador/328775  

 
ACCIÓ 2. 
Desenvolupar i 
aplicar un codi 
de bones 
pràctiques en 
matèria 
científica per al 
personal 
investigador. 
 
Designar el grup 
de treball 
encarregat 
d’elaborar el codi 
de bones 
pràctiques en 
investigació. 
 
 
Elaborar el codi i 
aplicar 
procediments per 
a l’adhesió del 
personal 
investigador de la 
Universitat. 
 
Revisar els 
reglaments de la 
Comissió 
Deontològica i el 

2, 3, 
7, 32, 
36, 40 

2020-
Primer 
semestre
, 2020-
Segon 
semestre
, 2021-
Primer 
semestre
, 2021-
Segon 
semestre
, 2022-
Primer 
semestre

Comis
sió 
d’Ètic
a i 
Resp
onsab
ilitat 
Social 
Unive
rsitàri
a 

Aprova
ció del 
codi 
pels 
òrgans 
de 
govern 
de la 
Univers
itat. 
Nombr
e 
d’invest
igadors 
i 
investig
adores 
que 
s’adher
eixen al 
codi. 
Nombr
e de 
project
es 
d’invest
igació 
revisats 
per la 
Comiss
ió 

En 
curs 

El Codi de Bones Pràctiques en Investigació i Doctorat 
(CBPID) ha sigut elaborat pel grup de treball d’ètica, a partir 
dels documents existents a l’UJI i mitjançant l’anàlisi 
comparativa d’altres manuals d’organismes externs 
nacionals i internacionals (CSIC, Universitat del País Basc, 
Universitat Miguel Hernández, etc.). Per a definir l’actual 
situació ètica de la Universitat, es va fer una enquesta entre 
tots els investigadors i investigadores sobre qüestions 
relacionades amb l’ètica, les males pràctiques en la 
investigació, polítiques d’igualtat, etc. La participació en 
l’enquesta va aconseguir una quota molt representativa del 
52 %. Els resultats de l’enquesta es van publicar en el 
següent informe: 
https://www.uji.es/serveis/opaq/base/gestio-
qualitat/mesurament-
resultats/informeeticainvestigacion_21.pdf 

S’hi van identificar aspectes de millora i es van designar 
grups de desenvolupament per a centrar-se en els següents 
aspectes: igualtat, compromís públic, accés obert, integritat i 
governança. Es va preparar un primer esborrany del codi en 
el qual van intervenir 43 investigadors i investigadores amb 
experiència en qüestions ètiques que van fer les seues 
aportacions. A més, es va revisar la normativa interna de 
diverses comissions d’ètica: investigació humana, 
experimentació animal i integritat en la investigació.  
Els documents estan sent presentats actualment a la 
Comissió d’Investigació i Doctorat de la Universitat; després, 
seran exposats públicament a la comunitat investigadora i, 
finalment, seran aprovats pel Consell de Govern el setembre 
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Comitè d’Ètica en 
Experimentació 
Animal i introduir-
hi la revisió dels 
procediments de 
bioseguretat. 
 
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. 
 
Hi ha la 
possibilitat de 
col·laborar amb el 
projecte europeu 
H2020 ETHNA 
System sobre 
governança ètica 
de la investigació 
liderat per la 
Universitat 
Jaume I. 

Deontol
ògica. 
 
Nombr
e de 
docum
ents 
que 
s’analit
zen pel 
sistema 
de 
detecci
ó de 
coincid
ències. 

de 2022. 
El CBPID s’ha coordinat i elaborat seguint la guia del projecte 
europeu (dirigit des de la Universitat Jaume I) ETHNA 
System [Horizon 2020 núm. 872360]. 
A través dels següents enllaços es pot accedir a la versió 
actual dels documents corresponents. (Nota: s’espera que 
s’aproven formalment el setembre de 2022). 
Reglament de règim intern del Comitè d’Ètica en 
Experimentació Animal de la Universitat Jaume I 
(https://ujiapps.uji.es/ade/rest/storage/T1AZ8VWDOWKHW
LIPX7PNOYJU5C26ORRL) 

Reglament de règim intern del Comitè d’Ètica en 
Experimentació Animal de la Universitat Jaume I 
(https://ujiapps.uji.es/ade/rest/storage/T1AZ8VWDOWKHW
LIPX7PNOYJU5C26ORRL) 

Codi de Bones Pràctiques en Investigació i Doctorat 
(https://ujiapps.uji.es/ade/rest/storage/HBHDQOVCVMQQB
QOCKZ6ABGF8HHDNLQU7) 

Reglament de règim intern del Comitè d’Ètica i Integritat de 
la Investigació de la Universitat Jaume I 
(https://ujiapps.uji.es/ade/rest/storage/T1AZ8VWDOWKHW
LIPX7PNOYJU5C26ORRL) 
A més, s’ha creat un nou òrgan, el Comitè d’Ètica de la 
Investigació (CEI), del qual ara depenen altres dos comitès 
ja existents: 
Comitè d’Ètica de la Investigació amb Éssers Humans 
(CEISH). 
Comitè d’Ètica en Experimentació Animal (CEEA) 
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Indicadors 
- Aprovació del codi pels òrgans de govern de la 

Universitat. Previst per a setembre de 2022. 
- Nombre d’investigadors i investigadores que 

s’adhereixen al codi. L’UJI està avaluant l’estratègia més 
convenient per a l’adhesió d’aquests. 

- Nombre de projectes d’investigació revisats per la 
Comissió Deontològica.  

La Comissió Deontològica va analitzar 272 projectes entre 
2019 i 2021. 
L’any 2022, en data 31 d’agost s’havien analitzat 57 
projectes. 
https://ujiapps.uji.es/ind/rest/public/indicador/271509  

- Nombre de documents que s’analitzen pel sistema de 
detecció de coincidències.  

 
Entre 2019 i 2021 es van revisar 525 documents. 
L’any 2022, en data 31 d’agost, s’havien revisat 175 
documents. 
https://ujiapps.uji.es/ind/rest/public/indicador/272179  

ACCIÓ 3. 
Implementar un 
canal únic 
d’informació per 
a personal 
investigador 
(tràmits, 
normatives, 
procediments, 
serveis, etc.). 

4, 5, 
21, 
23, 
24, 
25, 28 

2020-
Primer 
semestre
, 2020-
Segon 
semestre
, 2021-
Primer 
semestre
, 2021-
Segon 

Vicere
ctorat 
d’Inve
stigaci
ó 

Pàgina 
web 
disponi
ble des 
del 
portal 
HRS4R 
de la 
Univers
itat 
Jaume 

Comp
letada 

El catàleg telemàtic de serveis d’R+D per al personal 
investigador ha estat elaborat conjuntament per l’Oficina per 
a la Cooperació en Investigació i Desenvolupament 
Tecnològic (OCIT) i el Vicerectorat d’Investigació amb el 
suport del servei encarregat de la digitalització. El catàleg 
permet al personal investigador accedir a diverses 
aplicacions com l’actualització del CV, la gestió i justificació 
de projectes d’R+D+I, la tramitació en línia de propostes del 
Pla de Promoció de la Investigació, i la revisió dels aspectes 
ètics de la investigació o la gestió de contractes 
d’investigació, entre d’altres. 



 

 
 

23  

semestre
, 2022-
Primer 
semestre

I. 
Nombr
e 
d’acces
sos a la 
pàgina 
web. 

Indicadors 
- Pàgina web disponible des del portal HRS4R de la 

Universitat Jaume I. 
https://www.uji.es/investigacio/base/arxiu/cataleg-ID/  

- Nombre de visites al Catàleg de serveis d’R+D+I en 
línia.  

https://ujiapps.uji.es/ind/rest/public/indicador/328788  
En data 31 d’agost de 2022, el nombre de visites al catàleg 
en el decurs de l’any era de 197. 

ACCIÓ 4. 
Publicar un 
material de 
benvinguda per 
al personal 
investigador. 
 
Elaborar material 
de benvinguda 
per al personal 
investigador que 
incloga els 
diferents serveis i 
procediments que 
la Universitat 
posa a la 
disposició del 
personal 
investigador. 
El manual 
inclourà 
informació sobre 
els diferents 
aspectes que 

2, 4, 
5, 7 

2020-
Primer 
semestre
, 2020-
Segon 
semestre
, 2021-
Primer 
semestre

Vicere
ctorat 
d’Inve
stigaci
ó 

Elabora
ció i 
publica
ció del 
manual 
de 
benving
uda. 
Nombr
e 
d’activit
ats de 
difusió 
del 
manual 
entre la 
comunit
at 
investig
adora. 
Nombr
e 
d’invest
igadors 

En 
curs 

S’ha habilitat un lloc web de benvinguda per part del Servei 
de Recursos Humans en coordinació amb l’Oficina de 
Relacions Internacionals, per a facilitar la integració del nou 
personal docent i investigador de l’UJI. La traducció a 
l’anglès està encara pendent i el web s’haurà de revisar 
després de la modificació de la nova legislació nacional que 
entrarà en vigor aviat. Aquest lloc web presenta informació 
sobre els procediments de treball de la Universitat, el seu 
entorn docent i investigador i els serveis que ofereix. També 
conté informació i pautes sobre el sistema d’autenticació per 
a accedir als serveis tecnològics, així com enllaços a 
documents i guies d’ús de les diferents eines i aplicacions 
tecnològiques que han d’utilitzar-se en la docència i la 
investigació. 
https://www.uji.es/cau/manuals/guies/pdi/  

A més d’això, el nou personal investigador rebrà un correu 
electrònic de benvinguda: 
https://drive.google.com/file/d/1AyVd25thXnYprttRw1KDXP
yfz7PKl2aE/view?usp=sharing  
 
I també reben un resum en anglès de la guia de benvinguda: 
https://drive.google.com/file/d/1803ocgm58_davhafusp407b
z4jctuu4j/view?usp=sharing  
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preveu la carta: 
aspectes ètics de 
l’activitat 
investigadora, 
condicions 
laborals, 
obligacions 
contractuals, 
protecció de 
riscos laborals en 
laboratoris 
d’investigació, 
seguretat dels 
sistemes 
d’informació, 
retiment de 
comptes en 
projectes 
d’investigació, 
relació de 
supervisió 
d’investigadors i 
investigadores en 
formació, 
mecanismes de 
resolució de 
conflictes, 
valorització i 
transferència dels 
resultats de la 
investigació, 
propietat 
intel·lectual, 
activitats de 
difusió. 
El manual també 

i 
investig
adores 
recent
ment 
contrac
tats 
que 
reben 
accés 
al 
manual
. 

Indicadors 
 
- Elaboració i publicació del manual de benvinguda. 
https://www.uji.es/investigacio/hrs4r/implementacio/accions/
accio4/ 
- Nombre d’activitats de difusió del manual entre la 

comunitat investigadora. 
En desenvolupament. 
- Nombre d’investigadors i investigadores recentment 

contractats que reben accés al manual. 
En desenvolupament. 
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inclourà 
informació sobre 
la carrera 
investigadora i 
sobre els 
diferents 
programes de 
reconeixement i 
incentivació de 
l’activitat 
investigadora de 
la Universitat 
Jaume I. 
El manual ha 
d’estar accessible 
en llengua 
anglesa. 
ACCIÓ 5. 
Facilitar els 
processos de 
gestió i retiment 
de comptes en 
les accions 
d’R+D. 
 
Revisar i 
simplificar els 
instruments de 
gestió de la 
investigació ja 
existents (fitxa de 
projectes, gestió 
horària, revisió 
ètica de 
projectes, 
avaluació de la 

4, 5, 
6, 37 

2020-
Primer 
semestre
, 2020-
Segon 
semestre
, 2021-
Primer 
semestre
, 2021-
Segon 
semestre
, 2022-
Primer 
semestre

Oficin
a de 
Coop
eració 
en 
Invest
igació 
i 
Dese
nvolu
pame
nt 
Tecno
lògic 

Nombr
e de 
nous 
ítems 
en el 
catàleg 
electrò
nic de 
procedi
ments. 
Nombr
e de 
sol·licit
uds 
electrò
niques 
tramita
des 
pels 

Comp
letada Per a facilitar els processos de gestió i retiment de comptes 

en les accions d’R+D, s’han implantat o revisat a fons en la 
intranet de la Universitat (IGLU) 23 nous procediments 
digitals relacionats amb la investigació. En un primer 
moment, el grup de treball va calcular la llista de 
procediments susceptibles de ser digitalitzats o millorats, i 
amb aquesta informació es va mamprendre una revisió 
completa dels procediments administratius relacionats amb 
la investigació. Aquesta acció encara s’està duent a terme 
perquè, fins ara, només s’han digitalitzat el 75 % dels 
procediments de candidatura. S’estima que aquesta 
plataforma estarà en ple funcionament l’any 2024. 
 
Entre els ítems inclosos en l’acció, la gran quantitat de 
procediments de gestió de la investigació que es tramiten 
electrònicament a través d’IGLU pot consultar-se en 
https://www.uji.es/seu/cataleg/ocit/  
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investigació, 
sol·licituds del Pla 
de Promoció de 
la Investigació, 
gestor de 
publicacions, CV, 
valorització de la 
investigació…) 
Augmentar el 
nombre de 
procediments de 
gestió de la 
investigació que 
es tramiten 
electrònicament a 
través d’IGLU. 
Assegurar que 
els procediments, 
protocols, normes 
i informació sobre 
l’activitat 
investigadora 
estiguen 
accessibles en 
anglès. 

membr
es de la 
comunit
at 
investig
adora 
Nombr
e de 
procedi
ments 
del 
catàleg 
disponi
bles en 
anglès. 

 
No obstant això, la traducció a l’anglès de la majoria 
d’aquests està encara pendent. 

Indicadors 
 
- Nombre de nous ítems en el catàleg electrònic de 

procediments. 
En desenvolupament. 
 
- Nombre de sol·licituds electròniques tramitades pels 

membres de la comunitat investigadora. 
https://ujiapps.uji.es/ind/rest/public/indicador/271624  

 
En data 31 d’agost de 2022, s’havien tramitat 136 
sol·licituds electròniques. 
 
- Nombre de procediments del catàleg disponibles en 

anglès. 
En desenvolupament. 

ACCIÓ 6. 
Avançar en els 
procediments de 
«Ciència en 
obert» 
mitjançant la 
creació de 
l’Observatori de 
la Investigació. 
 

6, 8, 9 2020-
Primer 
semestre
, 2020-
Segon 
semestre
, 2021-
Primer 
semestre
, 2021-
Segon 

Vicere
ctorat 
d’Inve
stigaci
ó  

Nombr
e de 
reunion
s de 
l’Obser
vatori. 
Nombr
e 
d’activit
ats 
realitza

Comp
letada L’octubre de 2020, el Consell de Govern va aprovar la 

declaració per al foment de l’accés obert a la Universitat 
Jaume I. Aquest procediment estableix que les publicacions 
en accés obert es valoren un 10 % més que la resta en 
l’escala de l’UJI per a l’avaluació de l’activitat investigadora. 
Vegeu: https://www.uji.es/com/acords/consell-
govern/08_2020/&idioma=ca   
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Implantar 
l’Observatori de 
la Investigació i 
designar-ne els 
integrants. 

En coordinació 
amb l’acció 15, 
dur a terme 
activitats 
formatives en 
matèria de 
ciència en obert. 
Elaborar 
informació sobre 
la publicació de 
dades i resultats 
de la investigació 
en accés obert. 
Assessorar el 
personal 
investigador en la 
posada en marxa 
de plans de 
gestió de dades 
en projectes 
europeus. 
Portar a terme 
diferents accions 
de suport a la 
comunitat 
investigadora 
(identitat digital, 
assessorament 
en procediments 
externs 

semestre
, 2022-
Primer 
semestre
, 2022-
Segon 
semestre

des 
sobre 
accés 
obert. 
Nombr
e de 
plans 
de 
gestió 
de 
dades 
posade
s en 
marxa. 
Nombr
e de 
perfils 
digitals 
creats. 
Percent
atge 
d’article
s 
d’invest
igació 
difosos 
en el 
reposit
ori. 

L’UJI ha creat un lloc web que inclou una guia per als 
investigadors i investigadores sobre com es pot difondre la 
investigació en accés obert. 
https://www.uji.es/serveis/cd/bib/serveis/investigacio/oa/ 
 
Així mateix, l’Escola de Doctorat organitza cursos per a 
informar el personal investigador sobre la ciència oberta i els 
recursos dels quals disposa per a publicar articles en obert. I 
la Biblioteca ha creat un portal d’accés obert. 
https://www.uji.es/serveis/cd/bib/pco/ 

Hi ha un repositori d’accés obert de l’UJI que conté diferents 
publicacions com ara tesis, revistes, llibres, etc. Al voltant del 
65 % de les publicacions de la Universitat s’editen en accés 
obert. Vegeu: http://repositori.uji.es 
L’UJI ha llançat una campanya de difusió per a ajudar a tot 
el personal investigador amb interès a crear-se una identitat 
digital pròpia mitjançant un codi ORCID. Així, la majoria dels 
investigadors i investigadores de l’UJI poden ser ara 
identificats pel seu codi ORCID.  
S’espera que els resultats d’aquesta ambiciosa acció es 
vegen reflectits en els indicadors dels pròxims anys. 
Indicadors 
- Nombre de reunions de l’Observatori en 2020-2021  
https://ujiapps.uji.es/ind/rest/public/indicador/324337  
Només va haver-hi una reunió, l’acta de la qual està 
disponible ací: 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1XhYkja-
5SsJAcmmLSI1GoylaSKlOLdMk  
 
- Nombre d’activitats sobre accés obert realitzades en 

2022 
4  
https://ujiapps.uji.es/ind/rest/public/indicador/324346 
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d’avaluació de la 
investigació...). 
Revisar i 
mantenir el portal 
del coneixement 
obert i el 
repositori 
institucional. 

 
- Nombre de plans de gestió de dades posats en marxa 

en 2022. 
2 
En desenvolupament. 
 
- Nombre de perfils digitals creats 
https://ujiapps.uji.es/ind/rest/public/indicador/271562 
 
- Percentatge d’articles d’investigació publicats en el 

repositori 
https://ujiapps.uji.es/ind/rest/public/indicador/328788  
 
En data 31 d’agost de 2022, el percentatge d’articles 
d’investigació publicats en el repositori en el decurs de l’any 
era del 84,88 %. 

ACCIÓ 7. 
Revisar els 
procediments 
d’avaluació de la 
investigació. 
 
Revisar els 
procediments 
d’avaluació de la 
investigació, 
refinar-los per a 
tenir en compte 
l’heterogeneïtat 
dels resultats 
generats per 
grups de diferents 
àmbits del 
coneixement, i 
incentivar i 

9, 10, 
11, 
18, 
27, 32 

2020-
Segon 
semestre
, 2021-
Primer 
semestre
, 2021-
Segon 
semestre
, 2022-
Primer 
semestre
, 2022-
Segon 
semestre
, 2023-
Primer 
semestre

Vicere
ctorat 
d’Inve
stigaci
ó 

Nombr
e de 
person
es a les 
quals 
s’apliqu
en els 
process
os 
d’avalu
ació de 
l’activit
at 
investig
adora. 

En 
curs 

Per a completar aquesta acció es van dur a terme diverses 
iniciatives: 
 
El Consell de Govern ha aprovat la modificació del 
Reglament de la Universitat Jaume I regulador de l’escala de 
valoració dels resultats de la investigació i la creació artística. 
El nou text incorpora a l’escala de valoració, per primera 
vegada, les aportacions realitzades per les creacions 
artístiques en el camp de les belles arts. A més, s’estableixen 
criteris diferenciats per àmbits de coneixement basats en les 
escales aplicades per la Comissió Nacional Avaluadora de 
l’Activitat Investigadora (CNEAI).  
I s’hi ha inclòs una nova categoria per a classificar els 
resultats de major qualitat i impacte. També s’incorporen 
nous criteris d’avaluació de les publicacions i es consideren 
les recomanacions del Codi Ètic i de la Carta Europea de 
l’Investigador.  
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reconèixer les 
labors de 
supervisió i 
tutoria, la 
mobilitat o la 
col·laboració 
nacional i 
internacional. 

Revisar els 
procediments 
d’avaluació de la 
investigació, i 
compensar, 
especialment en 
dones, les 
situacions 
d’interrupció de la 
carrera 
investigadora. 
Revisar els 
procediments 
d’avaluació de la 
investigació i 
estendre els 
procediments 
d’avaluació de 
l’activitat 
investigadora, 
sexennis, a 
figures 
contractuals 
postdoctorals 
(personal 
investigador dels 
programes 

Tenint en compte els camps definits per la CNEAI, aquesta 
normativa actualitzada també proposa una nova composició 
del Comitè Tècnic de Seguiment i mesures de retiment de 
comptes consistents en un informe anual que descriga el 
resultat de la catalogació. 
https://www.uji.es/upo/rest/contenido/741244906/raw?idioma=en  
 
Paral·lelament a l’entrada en vigor de la nova normativa, l’UJI 
participa en un programa europeu que treballa en la definició 
d’un procediment europeu comú per a l’avaluació 
d’investigadors i investigadores. 
 
Així mateix, l’UJI és pionera entre les universitats espanyoles 
a concedir un premi d’avaluació de sexennis a investigadors 
i investigadores no funcionaris com ara els del programa 
Ramón y Cajal. Aquesta avaluació els permet obtenir un 
incentiu econòmic des del mateix instant en què accedeixen 
a un lloc funcionarial.  
 
Algunes qüestions que es consideraran en la pròxima 
actualització d’aquest reglament són la inclusió de la 
divulgació i difusió en les escales d’avaluació. 

Indicadors 
 
- Nombre de persones a les quals s’apliquen els 

processos d’avaluació de l’activitat investigadora. 
En desenvolupament. 



 

 
 

30  

Ramón y Cajal, 
Juan de la 
Cierva, GenT…) 
que, en aquest 
moment, tenen 
restringida la 
participació. 
Revisar els 
procediments 
d’avaluació de la 
investigació per a 
reconèixer-hi la 
difusió de la 
investigació 
aplicant 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. 
ACCIÓ 8. 
Enfortir les 
accions de 
valorització i 
transferència 
dels resultats de 
la investigació. 
 
Enfortir el suport 

9, 10, 
29 

2020-
Primer 
semestre
, 2020-
Segon 
semestre
, 2021-
Primer 
semestre

Vicere
ctorat 
d’Inno
vació i 
Transf
erènci
a 

Posada 
en 
marxa 
del 
portal 
d’innov
ació. 
Nombr
e de 

Comp
letada 

Amb la finalitat d’atorgar-li major prestància a aquesta acció, 
s’ha creat un nou vicerectorat com a part de l’equip de govern 
de la Universitat. El nou vicerectorat supervisa l’activitat de 
la nova Oficina de Cultura Científica i de la renovada Oficina 
per a la Innovació i l’Emprenedoria, així com la del Parc 
Científic i Tecnològic de la Universitat, que segueix en 
creixement. 
 
L’octubre de 2021, l’Oficina de Cooperació en Investigació i 
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al personal 
investigador en 
accions de 
valorització i 
transferència dels 
resultats de la 
investigació amb 
la creació de la 
Unitat d’Innovació 
i Transferència. 
Afavorir la 
interrelació entre 
grups i instituts 
d’investigació i 
empreses 
mitjançant la 
posada en marxa 
d’un portal web 
d’innovació. 
Incrementar i 
difondre l’oferta 
de serveis 
tecnològics dels 
grups 
d’investigació. 
Incrementar i 
difondre les 
accions 
d’innovació des 
del Parc Científic, 
Tecnològic i 
Empresarial. 

Incloure la 
mobilitat 
intersectorial, 

, 2021-
Segon 
semestre
, 2022-
Primer 
semestre
, 2022-
Segon 
semestre
, 2023-
Primer 
semestre

serveis 
tecnolò
gics 
oferits. 
Nombr
e 
d’activit
ats 
d’innov
ació 
desenv
olupad
es des 
del 
Parc 
Científi
c, 
Tecnol
ògic i 
Empres
arial. 
Nombr
e de 
sol·licit
uds de 
patents
. 
Nombr
e de 
comuni
cacions 
d’inven
ció i de 
llicènci
es 
d’explot

Desenvolupament Tecnològic (OCIT) va incorporar una nova 
tècnica superior (a més de la que ja hi havia) com a 
responsable de les tasques de transferència de la 
investigació. 
 
El juny de 2022 es va crear per primera vegada un 
vicerectorat en matèria de transferència: el Vicerectorat 
d’Innovació, Transferència i Divulgació Científica. 
 
Els recursos humans de l’Oficina de Cooperació en 
Investigació i Desenvolupament Tecnològic (OCIT) dedicats 
a tasques de transferència de la investigació (tres tècnics i 
una administrativa) estan coordinats pel nou vicerectorat. 
 
A més, com a part del Vicerectorat de Transferència, s’ha 
creat l’Oficina d’Innovació i Emprenedoria i una gran Unitat 
de Divulgació Científica i Ciència Ciutadana amb una 
direcció acadèmica. 
 
Les activitats del Parc Científic s’han integrat en aquest nou 
vicerectorat. 
 
S’ha redefinit el paper de la Fundació Universitat-Empresa 
(FUE) en l’àmbit de la transferència. El juliol de 2022 es va 
incorporar a la Fundació un nou tècnic superior encarregat 
de tasques de transferència.  
 
Al mateix temps, es va elaborar un calendari de reunions de 
coordinació mensuals, sota la coordinació de l’OCIT, per a 
tot el personal tècnic dedicat a l’àrea de transferència. 
 
Indicadors 
 
- Posada en marxa del Portal d’Innovació. 
S’ha posat en marxa el Portal d’Innovació. 
https://www.fue.uji.es/en/news/portal-innova-uji-2042  
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entre les accions 
destacades per a 
aconseguir 
incrementar la 
valorització i 
transferència de 
resultats 
d’investigació. 

ació de 
resultat
s 
d’invest
igació. 
Nombr
e 
d’empr
eses de 
base 
tecnolò
giques 
creade
s. 

- Nombre de serveis tecnològics oferits. 
En desenvolupament. 
 
- Nombre d’activitats d’innovació desenvolupades des del 

Parc Científic, Tecnològic i Empresarial. 
En desenvolupament. 
 
- Nombre de sol·licituds de patents 
https://ujiapps.uji.es/ind/rest/public/indicador/268306  
 
En data 31 d’agost de 2022, en el decurs de l’any s’havien 
sol·licitat sis patents. 

- Nombre de comunicacions d’invencions i llicències 
d’explotació de resultats d’investigació: 
https://ujiapps.uji.es/ind/rest/public/indicador/271624  

En data 31 d’agost de 2022, en el decurs de l’any el nombre 
de comunicacions d’invencions i llicències d’explotació de 
resultats d’investigació era de 24. 

- Nombre d’empreses de base tecnològica creades en 
els últims anys. 

https://ujiapps.uji.es/ind/rest/public/indicador/268309  
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ACCIÓ 9. 
Elaborar un pla 
de comunicació 
de la ciència. 
Designar el grup 
de treball 
encarregat 
d’elaborar el Pla 
de Comunicació 
de la Ciència. 
Elaborar i 
publicar el pla de 
manera 
accessible a 
través del web 
institucional. 
Impulsar la Unitat 
de Cultura 
Científica i de la 
Innovació. 
Difondre el pla 
entre els centres, 
departaments, 
instituts i grups 
d’investigació 
mitjançant 
reunions 
periòdiques. 
Incrementar i 
consolidar les 
activitats i fires de 
difusió de la 
ciència (Nit 
Europea de la 
Investigació, 
Firujiciència…) 

9 2020-
Primer 
semestre
, 2020-
Segon 
semestre
, 2021-
Primer 
semestre
, 2021-
Segon 
semestre
, 2022-
Primer 
semestre

Projec
te de 
Cultur
a 
Cientí
fica i 
Ciènci
a 
Ciuta
dana 

Nombr
e 
d’activit
ats i 
fires de 
difusió 
de la 
ciència 
celebra
des. 
Nombr
e de 
notes 
de 
premsa 
elabora
des. 

Prorro
gada 

Va haver-hi una sèrie de circumstàncies que van afectar la 
posada en marxa del grup de treball encarregat de la 
comunicació científica. En concret, després de les últimes 
eleccions universitàries de 2022 es va crear per primera 
vegada un Vicerectorat d’Innovació, Transferència i 
Divulgació Científica. Amb la finalitat de posar en marxa un 
pla de comunicació institucional totalment nou (que preveu el 
projecte de Pla de Comunicació de la Ciència), el Servei de 
Comunicació i Publicacions ha patit recentment una 
important reestructuració, amb la substitució del seu director 
i la creació d’una nova Oficina de Cultura Científica.  
 
https://www.uji.es/investigacio/base/cultura-cientifica/pc4/ 
 
El grup de treball de comunicació serà nomenat durant el 
quart trimestre de 2022 i iniciarà els treballs després de 
l’avaluació interna intermèdia. Per aquestes raons, aquesta 
acció s’ha prorrogat. 
 
Així i tot, s’han dut a terme un nombre significatiu d’activitats 
de comunicació científica. Vegeu-ne els indicadors que hi ha 
a continuació. 
 
Indicadors 
 
- Nombre d’activitats i fires de difusió de la ciència 

celebrades.  
Des de 2019 s’han celebrat 35 activitats de divulgació. 
https://ujiapps.uji.es/ind/rest/public/indicador/324374  
  
- Nombre de notes de premsa elaborades. 
En 2019-2020, es van elaborar 186 notes de premsa 
https://ujiapps.uji.es/ind/rest/public/indicador/324383   
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ACCIÓ 10. 
Revisar i 
adequar els 
procediments de 
contractació a 
l’OTM-R. 
 
Crear un grup de 
treball amb 
personal apropiat 
per a elaborar 
una guia interna 
amb els protocols 
i procediments de 
l’OTM-R. 
Portar a terme 
activitats 
formatives per a 
donar a conèixer 
entre el personal 
administratiu els 
protocols i 
procediments de 
l’OTM-R. 
Publicar el 
protocol de 
l’OTM-R en les 
llengües oficials 
de la Universitat i 
en anglès. 
Revisar els 
procediments de 
contractació 
actuals segons 
l’OTM-R i aprovar 
un reglament de 

12, 
13, 
14, 
15, 
16, 
17, 
18, 
19, 
27, 29 

2020-
Primer 
semestre
, 2020-
Segon 
semestre
, 2021-
Primer 
semestre
, 2021-
Segon 
semestre
, 2022-
Primer 
semestre
, 2022-
Segon 
semestre
, 2023-
Primer 
semestre

Servei 
de 
Recur
sos 
Huma
ns 

Aprova
ció del 
grup de 
treball i 
de la 
guia. 
Nombr
e de 
person
es que 
assistei
xen a 
les 
activitat
s 
formati
ves 
sobre 
OTM-
R. 
Publica
ció de 
la guia. 
Nombr
e de 
procedi
ments 
de 
contrac
tació 
revisats

En 
curs 

El grup de treball en OTM-R, format per 8 investigadors i 
investigadores i 10 tècnics i tècniques, ha redactat el 
Reglament de selecció de personal investigador i personal 
tècnic de suport a la investigació o personal de gestió de la 
Universitat Jaume I de Castelló. A causa dels actuals canvis 
en la normativa nacional, l’elaboració del document s’ha 
interromput i es completarà una vegada que es publiquen els 
últims canvis legislatius. El procediment inclou les modalitats 
contractuals existents, el règim fiscal, el procediment de 
selecció, les característiques de la comissió de selecció, el 
procés de contractació i els drets i obligacions de les parts 
implicades. Compartim ací una còpia del document, però de 
manera confidencial, ja que no està ni acabat ni publicat. 
https://drive.google.com/file/d/1Ek0ouRZw7aNZmBW8Z9Sy
jcP66Fdh8qVl/view?usp=sharing 
 
En qualsevol cas, les noves convocatòries de contractació 
de personal investigador s’estan revisant d’acord amb els 
principis de la carta i el codi, fins que es puga aplicar 
oficialment el nostre protocol d’OTM-R. 
 
Indicadors 
 
Els indicadors definits per a aquesta acció es completaran 
definitivament quan entre en vigor la nova legislació nacional. 
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contractació de 
personal 
investigador i 
personal tècnic 
de suport 
vinculats a 
projectes i 
accions 
d’investigació. 
Informar, de 
manera realista i 
en el moment de 
la contractació, 
de les 
possibilitats 
d’estabilització 
amb la publicació 
dels instruments 
de la Universitat, 
com ara el 
Document de 
carrera docent i 
investigadora o el 
Pla de Promoció 
de la Investigació. 
Assegurar que 
els procediments, 
protocols, normes 
i informació sobre 
els procediments 
de contractació 
estiguen 
accessibles en 
anglès. 
ACCIÓ 11. 
Millorar l’accés i 

12, 
13, 

2020-
Segon 

Servei 
de 

Nombr
e de 

En 
curs 

A partir de 2022 totes les convocatòries de contractació de 
personal investigador per a treballar a l’UJI que siguen 
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difusió dels 
processos de 
contractació de 
personal. 
 
Millorar l’accés i 
difusió dels 
processos de 
contractació de 
personal per a les 
convocatòries de 
programes 
europeus en 
portals 
internacionals 
(Euraxess). 
Ampliar la difusió 
en Euraxess a 
altres 
convocatòries 
competitives. 
Integrar l’oferta 
de places de la 
Universitat en un 
lloc web 
accessible des 
del portal HRS4R 
de la Universitat. 
Modificar la 
informació 
accessible sobre 
places en el 
Portal de 
Transparència 
per a incidir en 
els principis de la 

14, 
15, 
18, 29 

semestre
, 2021-
Primer 
semestre
, 2021-
Segon 
semestre
, 2022-
Primer 
semestre
, 2022-
Segon 
semestre
, 2023-
Primer 
semestre

Recur
sos 
Huma
ns 

places 
publica
des en 
el lloc 
web 
d’Eurax
ess. 
Nombr
e 
d’invest
igadors 
i 
investig
adores 
interna
cionals 
atesos 
en el 
portal 
d’orient
ació. 
Nombr
e de 
places 
publica
des en 
el 
portal 
web. 

finançades per projectes europeus s’hauran de publicar en la 
plataforma Euraxess de la Comissió Europea. Hi ha pendent 
una reunió amb els grups d’investigació que compten amb 
finançament europeu per a acabar de perfilar el procés. 
 
El Servei de Recursos Humans i l’Oficina de Relacions 
Internacionals col·laboren actualment en un punt de 
benvinguda unificat per a personal investigador estranger. 
Aquestes unitats preparen ara un protocol que resumeix les 
principals accions que el personal investigador estranger ha 
de portar a terme amb el suport de la Universitat. 
 
Una de les iniciatives del grup de treball en OTM-R ha sigut 
la creació d’un tercer col·lectiu professional a la Universitat: 
el personal investigador (PI). Amb aquesta nova figura, ara 
és possible diferenciar entre personal investigador amb 
funcions docents i personal investigador amb funcions 
exclusivament d’investigació. La nova categoria abraça 
investigadors i investigadores finançats per projectes 
d’investigació, beques competitives o convocatòries pròpies 
de l’UJI, així com personal tècnic de suport a la investigació.
 
Aquesta iniciativa resol diversos problemes tècnics que es 
donaven en els procediments de contractació, com ara poder 
optar a contractes indefinits després de les condicions 
establides en la reforma laboral, així com a llocs de treball 
d’investigadors i investigadores amb funcions docents. 
 
D’altra banda, la creació d’aquesta tercera figura ha facilitat 
la implantació d’un sistema de contractació electrònica que 
permet la publicació d’ofertes d’ocupació per a aquest 
col·lectiu en les plataformes de la Universitat i d’Euraxess. 
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carta i el codi. 
Disposar d’un 
programa 
d’orientació sobre 
la contractació i 
acolliment (punt 
de benvinguda) 
específic per al 
personal 
internacional. 

Indicadors 
 
- Nombre de convocatòries de contractació de personal 

d’investigació publicades en el portal web d’Euraxess 
Entre juny i juliol de 2022 s’han publicat 14 places en el 
portal oficial universitari d’Euraxess. Les dades prèvies 
estan disponibles en 
https://ujiapps.uji.es/ind/rest/public/indicador/302529   
En data 31 d’agost de 2022, el nombre de convocatòries de 
contractació de personal d’investigació publicades en el 
portal web d’Euraxess en el decurs de l’any era de 21. 
 
- Nombre d’investigadors i investigadores internacionals 

que han utilitzat el punt de benvinguda. 
En desenvolupament. 
 
- Nombre de convocatòries de contractes de personal 

d’investigació. 
https://ujiapps.uji.es/ind/rest/public/indicador/302450  
En data 31 d’agost de 2022, en el decurs de l’any s’havien 
publicat 96 convocatòries de contractes de personal 
d’investigació. 

ACCIÓ 12. 
Desenvolupar i 
aplicar un 
reglament per al 
personal 
investigador i el 
personal tècnic 
de suport a la 
investigació. 
 
Crear un grup de 
treball amb 
personal adequat 

12, 
21, 
22, 
28, 
33, 
35, 
38, 39 

2020-
Segon 
semestre
, 2021-
Primer 
semestre
, 2021-
Segon 
semestre
, 2022-
Primer 
semestre
, 2022-

Servei 
de 
Recur
sos 
Huma
ns 

Aprova
ció del 
reglam
ent per 
part 
dels 
òrgans 
de 
govern 
de la 
Univers
itat. 
Publica

En 
curs 

Tal com s’indica en l’acció 10, el grup de treball en OTM-R 
ha redactat el Reglament de selecció de personal 
investigador i personal tècnic de suport a la investigació o 
personal de gestió de la Universitat Jaume I de Castelló. No 
obstant això, a causa dels actuals canvis en la normativa 
nacional, l’elaboració del document s’ha interromput i es 
completarà una vegada s’hagen publicat els últims canvis 
legislatius. 
Compartim ací una còpia del document, però de manera 
confidencial, ja que no està ni acabat ni publicat. 
https://drive.google.com/file/d/1Ek0ouRZw7aNZmBW8Z9Sy
jcP66Fdh8qVl/view?usp=sharing 
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per a elaborar el 
reglament. 
Elaborar el 
reglament amb la 
participació dels 
diferents 
membres de la 
comunitat 
universitària. 
Aprovar el 
reglament tenint 
en compte els 
drets i obligacions 
recollits en el 
conveni laboral 
del personal de 
les universitats 
públiques 
valencianes que 
està sent 
promogut per 
l’Administració 
autonòmica 
(Generalitat 
Valenciana). 
El reglament ha 
de recollir, entre 
altres aspectes, 
el procediment de 
contractació, les 
condicions 
laborals, els drets 
d’aquest col·lectiu 
i la seua 
representació en 
els òrgans de 

Segon 
semestre
, 2023-
Primer 
semestre

ció del 
reglam
ent en 
un web 
accessi
ble des 
del lloc 
HRS4R 
de la 
Univers
itat 
Jaume 
I. 

 
A més, l’UJI ha creat un lloc web que recull tota la 
normativa sobre contractació. 
https://www.uji.es/investigacio/hrs4r/enlaces/normativa/ 
 
Indicadors 
Els indicadors definits per a aquesta acció es completaran 
definitivament quan entre en vigor la nova legislació 
nacional.  
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decisió; i preveu 
també la 
participació 
d’aquest en 
activitats de 
formació. 
ACCIÓ 13. 
Incidir en els 
processos de 
supervisió del 
personal 
investigador en 
formació i 
postdoctoral. 
 
Incidir en els 
processos de 
supervisió del 
personal 
investigador en 
formació i 
postdoctoral, 
mitjançant 
l’elaboració de 
manuals i la 
realització de 
cursos de 
formació en 
mentoria de 
personal 
investigador. 
Incidir en els 
processos de 
supervisió del 
personal 
investigador en 

21, 
24, 
28, 
30, 
36, 
37,40 

2021-
Primer 
semestre
, 2021-
Segon 
semestre
, 2022-
Primer 
semestre
, 2022-
Segon 
semestre
, 2023-
Primer 
semestre

Escol
a de 
Docto
rat 

Nombr
e de 
cursos 
realitzat
s. 
Nombr
e 
d’assist
ents a 
la 
Jornad
a de 
Benvin
guda 
de 
l’Escola 
de 
Doctora
t. 
Publica
ció del 
manual
. 

Comp
letada 

Per a millorar els processos de supervisió del personal 
investigador en formació i postdoctoral, s’ofereix al personal 
investigador sènior un curs de formació transversal en la 
direcció de grups d’investigació. Aquest curs es va portar a 
terme per primera vegada l’any 2022 com a estudi pilot amb 
un grup reduït i es va impartir formació a nou investigadors i 
investigadores de manera satisfactòria. 
https://www.uji.es/estudis/centres/escola-
doctorat/base/arxiu/Formacio-transversal/21-
22/practiques/lideratge/ 
 
En la sessió de benvinguda de doctorat, en la qual, entre 
altres qüestions, es presenten els principis de la Carta 
Europea de l’Investigador, participen nou estudiantat de 
doctorat.  
https://www.uji.es/estudis/centres/escola-
doctorat/base/benviguda-postgrau/21-22/ 
 
A més, s’estan valorant nous cursos d’orientació 
professional, organitzats conjuntament amb l’Oficina 
d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques de la 
Universitat.  
Indicadors 
- Nombre de cursos de mentoria realitzats en 2022: 1 
 
- Nombre d’assistents a la Jornada de Benvinguda de 

l’Escola de Doctorat. 
https://ujiapps.uji.es/ind/rest/public/indicador/328802 
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formació i 
intensificar la 
difusió de la 
Jornada de 
Benvinguda a 
l’Escola de 
Doctorat entre el 
personal 
investigador 
sènior. 
Intensificar les 
accions 
d’orientació 
professional als 
investigadors i 
investigadores de 
les categories R1 
i R2 
Jornada de 
Benvinguda de 
l’Escola de 
Doctorat. 
ACCIÓ 14. 
Millorar les 
condicions 
laborals del 
personal 
investigador 
contractat. 
 
Millorar les 
condicions 
laborals del 
personal 
investigador en el 
marc del conveni 

23, 
24, 
25, 26 

2021-
Segon 
semestre
, 2022-
Primer 
semestre
, 2022-
Segon 
semestre
, 2023-
Primer 
semestre

Servei 
de 
Recur
sos 
Huma
ns 

Aprova
ció del 
reglam
ent de 
contrac
tació 
del 
person
al 
investig
ador i 
person
al 
tècnic 

En 
curs 

Ja hem esmentat la creació d’un tercer col·lectiu professional 
a la Universitat: el personal investigador (PI). Amb aquesta 
nova figura, ara és possible diferenciar entre personal 
investigador amb funcions docents i investigadores i 
personal investigador amb funcions exclusivament 
d’investigació. La nova categoria abraça investigadors i 
investigadores finançats per projectes d’investigació, beques 
competitives o convocatòries pròpies de l’UJI, així com 
personal tècnic de suport a la investigació. 
 
Aquesta iniciativa millora la contractació i les condicions de 
treball, i resol diversos problemes tècnics que es donaven en 
els procediments de contractació, com ara: poder optar a 
contractes indefinits d’acord amb les condicions que 
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col·lectiu del 
personal laboral 
que promou 
l’Administració 
autonòmica. 
Millorar les 
condicions 
laborals del 
personal 
investigador 
mitjançant el 
foment 
d’actuacions 
específiques en 
matèria de riscos 
psicosocials 
dirigides al 
personal 
investigador de 
les categories R1 
i R2. 
Millorar les 
condicions 
laborals del 
personal 
investigador 
promovent 
mesures de 
protecció en 
matèria de 
conciliació 
familiar i laboral 
per al personal 
investigador que 
no perjudiquen 
les persones que 

de 
suport. 
Posada 
en 
marxa 
del 
Progra
ma de 
Riscos 
Psicoso
cials 
per a 
Person
al 
Investig
ador. 
Modific
ació de 
les 
convoc
atòries 
del Pla 
de 
Promoc
ió de la 
Investig
ació. 
Nombr
e de 
person
es que 
es 
benefici
en dels 
progra
mes de 

s’estableixen en la reforma laboral, així com a llocs de treball 
amb funcions exclusivament docents. 
 
S’han revisat i adaptat oficialment les convocatòries de 
contractes predoctorals i postdoctorals del Pla de Promoció 
de la Investigació per a ajustar-les al compliment dels 
principis de la carta i el codi. El Pla pot consultar-se en 
l’enllaç següent: 
https://www.uji.es/serveis/ocit/gestio/conv/pinv22/  
 
A més, s’ha desenvolupat un nou protocol per a protegir la 
salut mental dels joves investigadors i investigadores: 
https://www.uji.es/investigacio/hrs4r/implementacio/accions/
accio14/salutmentaljovesinvestigadors.pdf 
 
L’UJI també ha aprovat una nova normativa sobre teletreball. 
El personal investigador, amb o funcions docents o sense, 
pot teletreballar en els casos que preveu la normativa. 
https://www.uji.es/upo/rest/contenido/913562240/raw?idiom
a=ca 
 
 
Indicadors 

- Aprovació del reglament de contractació del personal 
investigador i personal tècnic de suport. 

Subjecte a l’aprovació final de les lleis nacionals 
 
- Posada en marxa del Programa de Riscos Psicosocials 

per a Personal Investigador. 
Fet. 
https://www.uji.es/investigacio/hrs4r/implementacio/accions/
accio14/salutmentaljovesinvestigadors.pdf 
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hagen de cuidar a 
descendents o 
ascendents, i 
donar-los 
facilitats per a 
poder conciliar la 
vida acadèmica i 
la familiar. 
Millorar les 
condicions 
laborals del 
personal 
investigador 
mitjançant el 
foment de 
mesures de 
teletreball. 
Millorar les 
condicions 
laborals del 
personal 
investigador de la 
categoria R1, 
incrementar la 
durada dels seus 
contractes fins al 
màxim permès de 
quatre anys 
segons l’Estatut 
del Personal 
Investigador en 
Formació en la 
convocatòria del 
Pla de Promoció 
de la Investigació. 
Revisar les 

concilia
ció i 
teletreb
all. 
Nombr
e de 
grups 
d’invest
igació 
que 
tramite
n 
procedi
ments 
de 
seguret
at i 
salut en 
els 
laborat
oris. 

- Modificació de les convocatòries del Pla de Promoció 
de la Investigació. 

Fet. 
https://www.uji.es/serveis/ocit/gestio/conv/pinv22/ 
 
- Nombre de persones que es beneficien dels programes 

de conciliació i de teletreball. 
En desenvolupament. 
 
- Nombre de grups d’investigació que tramiten 

procediments de seguretat i salut en els laboratoris. 
En desenvolupament. 
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convocatòries de 
contractes 
predoctorals i 
postdoctorals del 
Pla de Promoció 
de la Investigació 
per a ajustar-la al 
compliment dels 
principis de la 
carta i el codi. 
Enfortir els 
procediments de 
control en matèria 
de salut laboral 
en els laboratoris 
d’investigació. 
ACCIÓ 15. 
Portar a terme 
una sèrie 
d’activitats per a 
oferir formació 
en investigació 
a tot el personal 
investigador. 
 
Designar el grup 
de treball 
encarregat 
d’elaborar el Pla 
de Formació en 
Competències i 
Habilitats 
Investigadores de 
la Universitat. 
Assegurar que el 
pla preveu cursos 

2, 3, 
7, 8, 
31, 
37, 
38, 39 

2020-
Primer 
semestre
, 2020-
Segon 
semestre
, 2021-
Primer 
semestre
, 2021-
Segon 
semestre
, 2022-
Primer 
semestre

Escol
a de 
Docto
rat 

Aprova
ció del 
Pla 
pels 
òrgans 
de 
govern 
de la 
Univers
itat. 
Nombr
e de 
cursos 
oferts 
dins del 
Pla. 
Nombr
e de 
cursos 
oferits 

Comp
letada 

Es va designar un grup de treball format per 12 investigadors 
i investigadores i 4 administratius i administratives per a 
elaborar el pla de formació per a personal investigador.  
 
L’oferta de cursos es va concretar mitjançant una enquesta 
administrada a personal investigador en diferents etapes de 
la seua carrera investigadora. 
 
Els cursos es van classificar en quatre àrees principals de 
competències professionals: competències metodològiques i 
d’investigació; competències organitzatives i de gestió de la 
informació; competències per a la carrera investigadora, 
l’esperit emprenedor i la transferència de coneixements; i 
bones pràctiques en investigació. 
 
La varietat de cursos oferits és molt àmplia, en matèries com 
ara ètica, emprenedoria, habilitats comunicatives, gestió de 
dades, salut mental, gestió emocional i resiliència durant els 
estudis de doctorat, etc. Alguns d’aquests cursos 
s’imparteixen en línia i en anglès. 
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sobre ètica en la 
investigació, 
sobre prevenció 
de riscos laborals 
en els laboratoris 
d’investigació i 
sobre 
emprenedoria i 
creació 
d’empreses de 
base tecnològica. 
Assegurar que el 
pla preveu cursos 
sobre la carrera 
investigadora, 
mecanismes de 
finançament de la 
investigació i 
inserció laboral 
del personal 
investigador. 
Portar a terme 
cursos de 
formació en línia. 
Executar el pla 
per a tot el 
personal 
investigador, en 
qualsevol fase de 
les seues 
carreres 
investigadores i 
amb qualsevol 
tipus de 
contracte, i 
difondre els 

en 
matèria 
de 
seguret
at 
laboral, 
valoritz
ació de 
resultat
s de la 
investig
ació i 
carrera 
investig
adora. 
Nombr
e de 
cursos 
en línia.
Nombr
e 
d’invest
igadors 
i 
investig
adores 
inscrits 
en els 
diferent
s 
cursos 
del Pla 
de 
Formac
ió. 
Nombr

 
https://www.uji.es/estudis/centres/escola-
doctorat/base/Formacio-transversal/ 
 
A més, l’Escola de Doctorat està oberta a la revisió 
continuada de la seua oferta formativa, incloent-hi cursos i 
seminaris que s’adapten a les necessitats canviants del 
personal investigador de la Universitat Jaume I. L’oferta 
formativa de l’Escola de Doctorat està oberta a tots els 
membres de la comunitat universitària. 
 
El nou Programa de Formació Transversal que s’ha implantat 
a l’UJI es pot consultar en: 
https://www.uji.es/estudis/centres/escola-
doctorat/base/Formacio-transversal/ 
 
Indicadors 
 
- Aprovació del pla pels òrgans de govern de la Universitat.
El pla va ser aprovat pels òrgans de govern de la Universitat 
el 30 de setembre de 2021 
https://ujiapps.uji.es/ade/rest/storage/HBHDQOVCVMQQB
QOCKZ6ABGF8HHDNLQU7  
 
- Nombre de cursos de formació transversal oferits per 

l’Escola de Doctorat 
https://ujiapps.uji.es/ind/rest/public/indicador/343938 
 
- Nombre de cursos oferits en matèria de seguretat 

laboral, valorització de resultats de la investigació i 
carrera investigadora. 

En desenvolupament. 
 
- Nombre de cursos en línia oferits per l’Escola de Doctorat
https://ujiapps.uji.es/ind/rest/public/indicador/303939 
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diferents cursos. 
Dissenyar un 
sistema 
d’informació que 
permeta 
sistematitzar i 
difondre la 
formació 
específica que 
s’ofereix en els 
grans àmbits de 
coneixement. 
 

e 
d’activit
ats de 
formaci
ó 
específi
ca 
difoses 
a 
través 
del 
sistema 
d’infor
mació 
que 
s’impla
nte. 

- Nombre d’investigadors i investigadores únics 
matriculats en els cursos del Programa de Formació 
Transversal de l’Escola de Doctorat 

https://ujiapps.uji.es/ind/rest/public/indicador/328788 
 
- Nombre de pràctiques d’investigació realitzades per 

investigadors i investigadores dins del Programa de 
Formació Transversal de l’Escola de Doctorat 

https://ujiapps.uji.es/ind/rest/public/indicador/303939 
 
- Nombre d’activitats de formació específica difoses a 

través del sistema d’informació que s’implante.  
En desenvolupament.  

ACCIÓ 16. Dur a 
terme accions 
per a elaborar 
els objectius de 
l’HRS4R d’acord 
amb els ODS.  
Específicament 
en matèria 
d’igualtat de 
gènere i 
apoderament de 
les dones, 
promoure 
l’aprenentatge 
permanent i fer 
de la Universitat 
un entorn 
inclusiu, segur, 
resilient i 

2. 
Princi
pis 
ètics 
3. 
Resp
onsab
ilitat 
profes
sional 
Seten
a. 
Bones 
pràcti
ques 
en 
investi
gació 
24. 

2022-
Segon 
semestre 
a 2025-
Segon 
semestre

Vicere
ctorat 
de 
Resp
onsab
ilitat 
Social
, 
Polítiq
ues 
Inclusi
ves i 
Igualt
at 
  

Percent
atge de 
dones 
en 
cada 
etapa 
professi
onal 
entre 
R1 i R4 
 
Percent
atge 
d’invest
igadors 
i 
investig
adores 
en les 

NOU S’ha elaborat un mapa de totes les accions dels ODS dutes 
a terme a la Universitat Jaume I i dels indicadors 
corresponents. Després d’un procés de consolidació, 
selecció i cerca de noves oportunitats, es duran a terme 
noves accions i es desenvoluparan nous indicadors. L’esforç 
es fa notar en el conjunt de la institució i les seues àrees 
d’interès fonamentals són els pilars de l’activitat universitària: 
docència, investigació, transferència, difusió, sostenibilitat i 
governança. 
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sostenible. Condi
cions 
labora
ls 
 

categor
ies R2-
R4 que 
assistei
xen a 
cursos 
de 
l’Escola 
de 
Doctora
t 
 
Consu
m 
d’electri
citat 
 
Consu
m 
d’aigua 

ACCIÓ 17. Fer 
enquestes per a 
detectar noves 
necessitats 
formatives. 

38. 
Dese
nvolu
pame
nt 
profes
sional 
contin
uat  
39. 
Accés 
a 
forma
ció i 
desen
volup

2022-
Segon 
semestre 
a 2025-
Segon 
semestre

Escol
a de 
Docto
rat 

Nombr
e 
d’enqu
estes 
realitza
des 
 
Nombr
e de 
respost
es per 
enques
ta 
 
Nombr
e de 

NOU L’Escola de Doctorat, en coordinació amb l’OPAQ, distribuirà 
un qüestionari entre tot el personal investigador i doctorand 
per a preguntar-los sobre noves activitats de formació en 
habilitats d’investigació que no estiguen cobertes per l’oferta 
actual de cursos transversals. Els resultats seran avaluats 
pel Comitè Executiu de l’Escola de Doctorat i les propostes 
que es consideren adequades i viables s’inclouran en el nou 
pla de formació i es desenvoluparan el següent curs 
acadèmic. 
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La versió ampliada de l’Estratègia d’RH revisada de la vostra organització per als pròxims tres anys, incloent-hi la política d’OTM-
R, ha de publicar-se en el lloc web institucional. Faciliteu a continuació l’enllaç a les pàgines web destinades a aquest efecte en el 
lloc web institucional: 
 

URL: https://www.uji.es/investigacio/hrs4r  

 
 

ament 
contin
uat en 
investi
gació  

nous 
cursos 
duts a 
terme 

ACCIÓ 18: 
Creació del 
Comitè d’Ètica de 
la Investigació en 
Bioseguretat 
 
Després de 
debatre’s en el 
Comitè d’Ètica, 
es va proposar 
definir un comitè 
d’ètica en matèria 
de bioseguretat 
 

() 2. 
Princi
pis 
ètics  
() 3. 
Resp
onsab
ilitat 
profes
sional 

2023-
Primer 
semestre 
a 2024-
Segon 
semestre

Comis
sió 
d’Ètic
a i 
Resp
onsab
ilitat 
Social 
Unive
rsitàri
a 

Nombr
e de 
casos 
atesos 
 
Nombr
e de 
casos 
resolts 

NOU Com a continuació del procés dirigit a actualitzar i consolidar 
els procediments i comitès de revisió ètica a la Universitat 
Jaume I, i per a adequar-los als reptes actuals de la 
investigació, es crearà un nou Comitè d’Ètica de la 
Investigació en Bioseguretat. 
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Comentaris sobre l’aplicació dels principis d’OTM-R
L’any 2022, els canvis normatius han afectat profundament els procediments de contractació dels investigadors i investigadores. 
Encara que, teòricament, l’estabilitat del personal investigador ha millorat, té un gran impacte en la càrrega de treball de l’SRH 
i, per consegüent, en l’aplicació dels procediments d’OTM-R previstos. 
 
El Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat en 
l’ocupació i la transformació del mercat de treball (en endavant, reforma laboral), ha suposat un canvi profund en les relacions 
laborals d’Espanya i representa un repte per a l’UJI com a entitat que pertany al sector públic autonòmic. Aquest reial decret 
també ha suposat un període de tres mesos d’indefinició total, ja que, d’una banda, solament permet la contractació indefinida 
de treballadors (excepte en els casos que s’esmenten a continuació), mentre que, de l’altra, la Llei de pressupostos generals de 
l’Estat prohibeix aquest tipus de contractació per al Sector Públic. 
 
En general, excepte en el cas dels contractes amb finançament europeu o els derivats del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència (disposició addicional cinquena), la reforma laboral ha impedit la formalització de contractes temporals a partir del 30 
de març de 2022. Per això, gran part de les contractacions temporals anuals van haver-se de realitzar abans d’aquesta data per 
a poder continuar comptant amb personal durant almenys sis mesos, a l’espera d’una actualització de l’actual llei de la ciència 
o l’aprovació d’una de nova. 
 
Finalment, el Reial decret llei 8/2022 es va aprovar el passat 5 d’abril. Es van adoptar mesures urgents en l’àmbit de la 
contractació laboral en el Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació, que es van traduir en la incorporació, en l’actual 
llei de la ciència, de l’article 23 bis, que possibilita la formalització de contractes indefinits destinats a desenvolupar projectes i 
línies d’investigació finançats amb fons privats o a través de fons públics l’origen dels quals no siga europeu o estiga dins de 
l’àmbit de la recuperació. 
Aquest reial decret serà substituït per una actualització de la llei de la ciència i també per una nova actualització de la Llei 
orgànica d’universitats, que abordarà definitivament aquesta situació transitòria. Cal esperar que la llei s’aprove l’estiu-tardor de 
2022. A més, el conveni autonòmic de negociació col·lectiva de les universitats segueix sense tancar-se. Aquest conveni pot 
afectar també les condicions laborals del personal investigador.  
A l’espera que es resolga aquest buit legal, l’UJI ha elaborat un esborrany del Reglament de selecció de personal investigador i 
personal tècnic de suport a la investigació o personal de gestió de la Universitat Jaume I, que ja s’ha enllestit. A causa dels 
actuals canvis en la normativa nacional, l’elaboració del document s’ha interromput i es completarà una vegada que es publiquen 
els últims canvis legislatius. El procediment inclou les modalitats contractuals existents, el règim fiscal, el procediment de 
selecció, les característiques de la comissió de selecció, el procés de contractació i els drets i obligacions de les parts implicades.
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4. Implantació 
 

Perspectiva general del procés global d’implantació del pla d’acció previst: (màx. 100 paraules)
De les quinze accions incloses en el pla d’acció inicial, se n’han completades set: 
ACCIÓ 1. Incrementar el coneixement del personal investigador sobre els principis de la carta europea i l’aplicació d’aquesta 
en la pràctica investigadora quotidiana. 
ACCIÓ 3. Posar en marxa un canal únic d’informació per a investigadors i investigadores (tràmits, normatives, procediments, 
serveis, etc.). 
ACCIÓ 5. Facilitar els processos de gestió i retiment de comptes en les accions d’R+D 
ACCIÓ 6. Avançar en els procediments de «Ciència en obert» mitjançant la creació de l’Observatori de la Investigació. 
ACCIÓ 8. Enfortir les accions de valorització i transferència dels resultats de la investigació. 
ACCIÓ 13. Millorar els processos de supervisió del personal investigador en formació i postdoctoral. 
ACCIÓ 15. Dur a terme una sèrie d’activitats per a oferir a tots els membres del personal investigador formació en investigació.
 
Les altres set accions, esmentades a continuació, es troben en curs. No han finalitzat encara principalment pels canvis que 
s’han produït en la legislació nacional, que estan encara pendents de l’aprovació final. 
 
ACCIÓ 2. Desenvolupar i aplicar un codi de bones pràctiques en matèria científica per al personal investigador. 
ACCIÓ 4. Publicar un material de benvinguda per al personal investigador. 
ACCIÓ 7. Revisar els procediments d’avaluació de la investigació. 
ACCIÓ 10. Revisar i adequar els procediments de contractació a l’OTM-R. 
ACCIÓ 11. Millorar l’accés i difusió dels processos de contractació de personal. 
ACCIÓ 12. Desenvolupar i aplicar un reglament per al personal investigador i el personal tècnic de suport a la investigació. 
ACCIÓ 14. Millorar les condicions laborals del personal investigador contractat. 
 
Finalment, una acció ha canviat a l’estat de prorrogada a causa de canvis organitzatius: 
 
ACCIÓ 9. Elaborar un pla de comunicació de la ciència.  
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Com us heu preparat per a la revisió interna? * 
Per a l’execució del Pla d’Acció HRS4R de l’UJI, el Comitè Directiu va decidir crear cinc grups de treball especialitzats: ètica, 
contractació, formació, transferència i coneixement, i comunicació. L’objectiu era dur a terme satisfactòriament les accions 
incloses en la primera fase del pla d’acció fins a l’auditoria intermèdia de la Comissió Europea de l’agost de 2022. 

Els indicadors de les accions van ser mesurats de manera continuada pel Comitè Tècnic per a obtenir una visió del progrés de 
l’execució. Es va programar i va publicar una pàgina web específica per a mesurar els indicadors: 
https://www.uji.es/investigacio/hrs4r/implementacio/indicadors/. Així i tot, alguns indicadors segueixen en procés 
d’automatització. Aquesta informació es va presentar anualment al Comitè Directiu per a mostrar el progrés i informar sobre 
mesures addicionals per a corregir l’evolució del procés. 
 
Es van oferir a la comunitat científica seminaris en línia de conscienciació sobre l’HRS4R. 
 
Finalment, l’UJI va contractar una empresa de consultoria per a ajudar a elaborar l’informe intermedi sobre l’HRS4R. 

 
Com heu involucrat la comunitat investigadora (el seu principal públic interessat) en el procés d’execució? * 

Es van crear cinc grups de treball per a dur a terme diferents accions. Es van agrupar en funció de diferents perfils investigadors 
amb representacions de tots els centres d’investigació de l’UJI, incloent-hi personal administratiu de diversos serveis 
universitaris. A més, es van designar grups de discussió per a tractar diferents iniciatives com ara el Codi de Bones Pràctiques 
en Investigació. També es van fer enquestes dirigides a les diferents parts interessades de la Universitat per a conèixer la seua 
postura sobre la formació científica permanent, el codi de conducta i les qüestions ètiques, etc. 
 
Per a difondre el procés d’execució, l’UJI ha actualitzat el lloc web de l’HRS4R. 
 
Així mateix, es van portar a terme seminaris de difusió de l’HRS4R. Els dies 28 i 30 d’abril de 2021 es van produir quatre sessions 
de presentacions als investigadors i investigadores de l’UJI en què es resumien els resultats provisionals dels grups de treball 
relacionats amb la carta i el codi europeus per al personal investigador, els avanços en la redacció del procediment de 
contractació d’aquest personal i el nivell de consecució del Pla d’Acció de l’HRS4R. Les sessions van estar presidides per Jesús 
Lancis, vicerector d’Investigació, i presentades per Iván Barreda, vicerector adjunt de Planificació i Qualitat. Van comptar amb 
la participació de representants del 40 % dels grups d’investigació de l’UJI, a més dels responsables dels centres, instituts i 
departaments. També es van celebrar altres sessions per a personal d’administració de l’UJI. El 9 de juliol de 2021 es va celebrar 
una breu reunió amb el personal de l’Oficina de Cooperació en Investigació i Desenvolupament Tecnològic (OCIT) i el 22 de 
setembre de 2021, una altra amb el personal de Recursos Humans. 
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Hi ha un comitè d’execució del pla i/o grup de direcció que supervise els avanços de manera regular? * 
La composició actualitzada del Comitè Directiu i del Comitè Tècnic és la següent: 
 
Comitè Directiu: 

● Vicerector d’Investigació: Jesús Lancis Sáez 
● Vicerector d’Innovació, Transferència i Divulgació Científica: David Cabedo Semper 
● Vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat: Joaquin Beltrán Arandes 
● Vicerectora de Relacions Internacionals: Eva Camacho Cuena 
● Vicerector de Planificació, Coordinació i Comunicació: Modesto Fabra Valls 
● Gerent: Andrés Marzal Varó 
● Vicegerent adjunt de Personal i Organització: José Luis Gordo García-Madrid 
● Cap del Servei de Recursos Humans: José Carlos Martínez Moreno 
● Cap de l’Oficina de Cooperació en Investigació i Desenvolupament Tecnològic: Ismael Rodrigo Martínez 

 
Comitè Tècnic: 

● Vicerector d’Investigació: Jesús Lancis Sáez 
● Vicerectora adjunta d’Investigació: Margarita Vergara Monedero 
● Vicerector adjunt de Planificació i Qualitat: Iván Barreda Tarrazona 
● Sotssecretària General: Andrea Planchadell Gargallo 
● Director de l’Oficina de Relacions Internacionals: Fermín Mallén Broch 
● Directora d’Innovació i Emprenedoria: Marisa Flor Peris 
● 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 
● Tècnica del Servei de Recursos Humans: M. José Boix Juan 
● Quatre membres del personal investigador en representació de les categories R1, R2, R3 i R4 

● R1. En representació de la FCHS: Jorge Burgos Rodríguez 
● R2. En representació de la FCHS: Victoria Bosch Moreno 
● R3. En representació de la FCS: María Muriach Saurí 
● R4. En representació de la FCJE: M. Aurora García Gallego 

● Administrativa de l’Oficina de Promoció i Avaluació de la Qualitat: Patricia Muñoz Ventura 
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Hi ha harmonia entre les polítiques organitzatives i l’HRS4R? Per exemple, si l’HRS4R està reconeguda dins de l’estratègia 
d’investigació de l’organització, amb un paper fonamental en la política de recursos humans. 

L’HRS4R harmonitza amb els objectius estratègics 7 i 8 del Pla d’Acció de Govern de l’UJI 2019-2022: «Enfortir els recursos 
humans dedicats a la investigació» —i més concretament, l’acció estratègica 38 («Adherir-se a la Carta Europea de l’Investigador 
i al Codi de Conducta»)— i «Facilitar l’activitat del personal investigador», respectivament. 
 
A més, la distinció HRS4R s’esmenta en el pla estratègic institucional: Pla d’Acció de Govern de l’UJI 2019-2022, objectiu 
estratègic 7, acció 38: https://ujiapps.uji.es/ade/rest/storage/9c18354c-789f-402c-8465-6be46d4484dd?guest=true 
 
Atès que va ser una de les qüestions incloses en el programa electoral de les eleccions per al període 2022-2026, es tornarà a 
incloure en el nou pla estratègic institucional 2023-2026.  

 
Com ha garantit la vostra organització que les accions proposades s’anaven a dur a terme també? * 

Totes les accions pendents —les set accions en curs, l’acció prorrogada i les noves accions— es posaran en marxa seguint 
els procediments aplicats que han donat resultat. 
 
Les tres accions noves incorporades al pla d’acció són les següents: 
ACCIÓ 16. Dur a terme accions per a elaborar els objectius de l’HRS4R d’acord amb els ODS.  
ACCIÓ 17. Fer enquestes anuals per a detectar noves necessitats formatives. 
ACCIÓ 18. Crear el Comitè d’Ètica de la Investigació en Bioseguretat. 

 
Com feu el seguiment dels avanços (cronologia)? * 

El Comitè Tècnic és informat periòdicament de l’avanç de les diferents accions del pla d’acció, i comprovarà mensualment el 
compliment dels indicadors a través de la seua plataforma automàtica. La informació pertinent es presenta periòdicament al 
Comitè de Direcció perquè adopte mesures correctores. 

 
Com mesurareu els avanços (indicadors) amb vista a la següent avaluació? * 

El Comitè Tècnic comprovarà mensualment el compliment dels indicadors a través de la seua plataforma automàtica. Aquesta 
plataforma recull ja més de la meitat dels indicadors proposats (compta amb almenys un indicador per acció) i en els pròxims 
mesos es continuarà automatitzant i completant fins a estar completa, incloent-hi també els indicadors corresponents a les 
noves accions proposades. La informació mostrada ens permetrà comparar els valors de l’any en curs amb els d’anys 
anteriors, i facilitarà així el seguiment dels avanços realitzats. La informació es presentarà anualment al Comitè Directiu perquè 
adopte mesures correctores.
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Com heu previst preparar-vos per a la revisió interna? * 
El Comitè Tècnic registrarà tota la informació necessària per a il·lustrar la finalització del pla d’acció i es contractarà assessorament extern, 
si escau. 

 


