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GUIA DE LA CONVOCATÒRIA DE LA URL PER A PRESENTAR 
SOLꞏLICITUDS DE SEXENNIS A LA CNEAI 
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1. Informació 

Tota la informació relativa a aquesta convocatòria és a: 

 Convocatòria oficial: Resolució de 23 de desembre de 2022 publicada al BOE 
núm. 4, del 5 de gener de 2023 

 Criteris d’avaluació generals: 
o Ordre CNU/1181/2019, de 3 de desembre, publicada al BOE núm. 295, 

de 9 de desembre de 2019 
o Ordre de 2 de desembre de 1994, publicada al BOE núm. 289, de 3 de 

desembre de 1994 
 Criteris específics per a cada camp d’avaluació: Resolució de 21 de novembre 

de 2022 de la CNEAI, publicada al BOE núm. 305, de 21 de desembre de 2022 
 Tauler d’anuncis URL: resolució rectoral URL/R2/2023, de 12 de gener de 2022 
 Pàgina web CNEAI per a les solꞏlicituds. 

2. Quins requisits cal complir? 

Per tal de poder-se presentar a la convocatòria de sexennis de recerca de la CNEAI, els 
solꞏlicitants han de complir els següents requisits: 

a) Tenir el darrer sexenni CNEAI avaluat positivament que finalitzi el 31 de 
desembre de 2016 o abans. 

b) No tenir cap sexenni presentat a avaluació de la CNEAI i disposar d’un mínim de 
6 anys avaluables a data 31 de desembre de 2022. 

c) Haver presentat un sexenni a avaluació normal el qual no hagi estat reconegut i 
que acabés el 31 de desembre de 2019 o anteriorment. 
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A banda, a la data de tancament del termini de presentació de solꞏlicituds els solꞏlicitants 
també han de complir amb els següents requisits (article segon de la resolució rectoral 
URL/R2/2023 de 12 de gener de 2022): 

a) Estar en possessió del títol de doctor. 
b) Tenir un contracte laboral amb alguna de les institucions federades de la URL 

vigent, a temps complet o parcial (sempre que aquesta sigui igual o superior a 
un 50% del temps complet). 

c) Tenir una antiguitat mínima a la URL d’un any. 

3. Procediment per presentar la solꞏlicitud 

Les solꞏlicituds s’hauran de presentar mitjançant el formulari en línia que s’habilitarà un 
cop obri el període de presentació de solꞏlicituds (del 16 de gener al 6 de febrer de 2023).  

4. Documentació 

La documentació a preparar és: 

a) Imprès de solꞏlicitud generat per l’aplicació telemàtica signat per la persona 
solꞏlicitant. 

b) CV que es genera en complimentar l’aplicació de solꞏlicitud amb les cinc 
aportacions que es vulguin sotmetre a avaluació. Caldrà aportar les dades 
bibliogràfiques identificatives de l’aportació (títol, autors, revista, editorial, 
pàgines, DOI –si en disposa–, etc.) i l’arxiu de l’aportació en format PDF. 
Addicionalment, cada aportació haurà d’anar acompanyada d’un breu resum 
(en castellà o anglès) amb una descripció dels objectius i resultats més rellevants 
de la investigació (màxim de 4000 caràcters), i un apartat per descriure els 
indicis de qualitat (màxim de 4000 caràcters). 

c) CV normalitzat: s’annexarà a la solꞏlicitud telemàtica (vegeu punt 5 d’aquest 
document) 

d) Full de serveis prestats a la URL: s’annexarà a la solꞏlicitud telemàtica (vegeu 
punt 6 d’aquest document). 

e) Certificats que acreditin la vinculació a altres centres de recerca o universitats en 
cas que hi hagi anys que formin el/s tram/s en què no existeixi vinculació a la 
URL: s’annexaran a la solꞏlicitud telemàtica. 

5. CV normalitzat 

La convocatòria de sexennis de la CNEAI (apartat 5.3. de la convocatòria publicada al 
BOE núm. 4, del 5 de gener de 2023) demana que el CV normalitzat inclogui 
exclusivament les activitats d’investigació, desenvolupament i innovació. Es recomana 
que s’inclogui el DOI de les publicacions. 

Es podrà extreure el CV normalitzat (en el model FECYT recomanat), a través de GREC, 
seleccionant el currículum “Convocatòria sexennis CNEAI”. Caldrà seleccionar l’idioma 
castellà i format CVN. El format CVN és un PDF que, com a tal, no es pot editar.  

Si es volen fer modificacions sobre el CV, aquestes es poden fer generant el currículum 
“Convocatòria sexennis CNEAI” en format HTML o RTF, editar-lo i passar-lo 
posteriorment a PDF.  
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En el format de CV recomanat es demana també l'apartat “Historial Investigador”. Per 
poder incloure-ho al CV generat des de GREC, caldrà anar a Resum de la trajectòria 
científica, dins de Texts de Currículum. 

6. Solꞏlicitud del full de serveis prestats a la URL 

Cal solꞏlicitar a l’Oficina de Recerca i Innovació de la Universitat, el full de serveis que 
acredita la vinculació a la Universitat durant els anys que comprengui el sexenni, per 
períodes i categories acadèmiques que s’han ocupat. Un cop emès el certificat, es farà 
arribar en format PDF via correu electrònic a les persones interessades, per tal que 
pugui ser annexat a la solꞏlicitud telemàtica. Es recomana solꞏlicitar aquest document a 
l’Oficina de Recerca i Innovació de la URL abans del dia 26 de gener de 2023. 

7. Terminis presentació solꞏlicituds 

Tal com indica l’article tercer de la resolució rectoral URL/R2/2023 de 12 de gener de 
2023, s’haurà de presentar la solꞏlicitud de l’avaluació de l’activitat investigadora a 
l’aplicació prevista per la CNEAI entre el 16 de gener i el 6 de febrer de 2023. Per a la 
presentació de les solꞏlicituds serà indispensable disposar d’un certificat digital, segons 
estableix la mateixa convocatòria de sexennis CNEAI. 

Posteriorment, i sempre fins al 6 de febrer de 2023, caldrà fer arribar a l’adreça 
electrònica vicerectorat.recerca@url.edu, una còpia del resguard generat per l’aplicació 
telemàtica de la CNEAI. 

8. Esmenes 

La CNEAI pot requerir esmenar alguna documentació de la solꞏlicitud. Si és així, la 
CNEAI envia un correu electrònic al professor/a a l’adreça que ha indicat al formulari de 
la solꞏlicitud. Aquest avís es rep en les setmanes posteriors a la solꞏlicitud i només el rep 
el/la professor/a. 

9. Algunes recomanacions i informacions importants 

 Els resums (abstracts) de les cinc aportacions que es presentin han d’estar en 
llengua castellana o en llengua anglesa. El presentar-los en un altre idioma serà 
motiu d’esmena. 

 Es poden presentar fins a dues aportacions substitutòries (han d’estar 
publicades en els anys seleccionats pel sexenni)  

 És important revisar la concordança entre els anys que es presenten a avaluació 
i les dates de publicació dels mèrits que es presenten (es compta la data de la 
publicació en paper i no la d’acceptació ni la de publicació online si la revista 
existeix també en format paper). 

 No s’accepten publicacions que estan en procés d’edició o que han estat 
acceptades però no publicades. El fet que una publicació tingui DOI no equival 
a que aquesta hagi ja estat publicada en format paper. 

 És important revisar la concordança entre els anys que es presenten a avaluació 
i les dates dels certificats de serveis presentats que es presenten. Cal que cada 
any del sexenni compti amb un mínim de 8 mesos de relació contractual. 
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 És important revisar els criteris específics que estableix cada camp i dins 
d’aquests, cada àrea de coneixement en concret. 

 Es recomana fer una valoració acurada de les opcions d’avaluació favorable atès 
que una avaluació desfavorable per part de l’ANECA comporta haver d’esperar 
3 anys per tornar-se a presentar, i obliga a reformular el sexenni amb 3 anys 
nous. 

 La nota mínima per aconseguir el sexenni son 6 punts. Es calcula la nota mitjana 
entre les puntuacions de cada mèrit i el resultat ha de ser 6 punts o més per 
obtenir el sexenni. És la mateixa nota mínima a tots els camps.  

 

10. Per a més informació 

Florencia Nava Vallejo 
Oficina de Recerca i Innovació 
Tel: 93 602 22 36 
a/e: fnava@rectorat.url.edu 


