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1. Objecte  
 
L’objecte del present Protocol és establir els criteris i el procediment per a l’avaluació de l’activitat 
dels instituts universitaris d’investigació de la Comunitat Valenciana prevista en l’article 12.5 de la 
Llei 4/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de Coordinació del Sistema Universitari Valencià.  
Han de sotmetre’s a l’avaluació de la seua activitat investigadora els instituts universitaris 
d’investigació que compten amb un mínim de 5 anys d’activitat des de la data de la seua creació. 

Una vegada superada la primera avaluació de l’activitat, els instituts universitaris d’investigació 
hauran de sotmetre’s a una nova avaluació de la seua activitat una vegada transcorreguts cinc anys 
des de l’emissió de l’informe d’avaluació. 

 

 

2. Àmbit d’aplicació   
 
El present Protocol serà d’aplicació a tots els instituts universitaris o interuniversitaris d’investigació 
de la Comunitat valenciana creats per acord del Consell de la Generalitat Valenciana. 
 
Estaran exempts d’avaluació els instituts universitaris d’investigació que compten amb una 
acreditació vigent com a Centre d'Excel·lència "Severo Ochoa" o Unitat d'Excel·lència "María de 
Maeztu" del Ministeri amb competències en investigació, desenvolupament i competitivitat. També 
estaran exempts d’avaluació aquells instituts universitaris d’investigació que hagen iniciat els 
tràmits per a sol·licitar l’acreditació com a Centre d'Excel·lència "Severo Ochoa" o Unitat 
d'Excel·lència "María de Maeztu". 
 

 
 
3. Objectius  
 
Els objectius de l’avaluació de l’activitat dels instituts universitaris d’investigació són:  
 

• Assegurar la qualitat de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts per l'institut 
universitari. 

• Garantir que els resultats obtinguts es corresponen amb les línies d’investigació i objectius 
presents en la memòria de creació i / o modificació de l'institut universitari d’investigació, 
en el reglament de l'institut i en els plans d'investigació aprovats pels òrgans col·legiats 
legalment establerts. 

• Validar que el desenvolupament de les activitats s'està duent a terme amb els recursos 
adequats. 
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4. Criteris d’Avaluació 
 
Els criteris d’avaluació s’articulen en dos dimensions:   
 
a) Recursos: Seran objecte d’anàlisi l’adequació i evolució durant el quinquenni sotmés a avaluació 
del personal investigador i de suport, així com els recursos materials, infraestructures i serveis 
disponibles per a garantir la consecució dels objectius definits presents en la memòria de creació i/o 
modificació de l’institut universitari d’investigació, en el reglament de l’institut i en els plans 
d’investigació aprovats pels òrgans col·legiats legalment establerts. 
 
b) Resultats: S’avaluaran aspectes relacionats amb els resultats de l’activitat de l’institut (producció 
científica, protecció dels resultats, activitats de transferència de resultats, activitats formatives, de 
difusió i de divulgació, participació en xarxes d’investigació nacionals i internacionals, convenis i 
contractes amb el teixit social i productiu,…) i l’evolució que aquests han tingut durant el quinquenni 
sotmés a avaluació.    
 
A continuació es detallen els criteris inclosos en aquestes dos dimensions indicant-se, per a cada 
un d'ells, l'estàndard i les directrius que s'han de tenir en compte a l'hora de la seua valoració amb 
vista a l'emissió dels informes corresponents 
 

Dimensió 1. Recursos  
 
Criteri 1. Personal investigador   
Estàndard: El personal investigador adscrit a l‘institut és suficient i acredita la seua experiència 
investigadora.   
Directrius a valorar: 

1. El personal investigador és suficient. 
2. El personal investigador acredita la seua experiència investigadora.  
3. El personal investigador està implicat en activitats d’investigació, desenvolupament i 

innovació relacionades amb les línies de l’institut universitari. 
 

 
Criteri 2. Personal de suport, recursos materials i serveis   
Estàndard: El personal de suport, els recursos materials i els serveis posats a disposició de l’institut 
són adequats d’acord amb l’estructura, els objectius, les línies d’investigació i els resultats a 
obtindre.  
Directrius a valorar: 

1. El personal de suport de l’institut és adequat d’acord amb l’estructura, els objectius, les 
línies d’investigació i els resultats a obtindre.  

2. Els recursos materials amb que compta l’institut per a desenvolupar la seua activitat són 
adequats d’acord amb l’estructura, els objectius, les línies i els resultats a obtindre.  

3. Els serveis de suport posats a disposició de l’institut per a desenvolupar la seua activitat són 
adequats als resultat a obtindre.  
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Dimensió 2. Resultats   
 
Criteri 3. Resultats 
Estàndard: Els resultats aconseguits per l'institut són adequats d'acord amb els objectius, les línies 
d'investigació, el personal i els recursos i serveis disponibles. 
Directrius a valorar: 

1. La producció científica és adequada d’acord amb els objectius, les línies d'investigació, el 
personal i els recursos i serveis disponibles  

2. Les activitats de formació, difusió i divulgació científica són adequades als objectius i línies 
d'investigació, el personal i els recursos i serveis disponibles. 

3. La vinculació de l’institut a xarxes d’investigació nacionals o internacionals és adequada. 
4. La implicació de l’institut amb el teixir social i productiu relacionat amb les seues línies 

d’investigació, i les activitats de transferència que d'això es deriven, és adequada. 

 
 
 

5. Valoració dels criteris d’avaluació 
 

5.1. Nivells  
 
Cadascun dels criteris d'avaluació serà valorat per la Comissió d'Avaluació atenent a quatre nivells: 
 

• Es supera excel·lentment. L'estàndard corresponent al criteri s'aconsegueix completament 
i, a més, és un exemple que excedeix els requisits bàsics. 

• S'aconsegueix. L'estàndard corresponent al criteri s'aconsegueix completament. 

• S'aconsegueix parcialment. S'aconsegueix l'estàndard llevat aspectes puntuals que han de 
millorar-se. 

• No s'assoleix. El criteri no aconsegueix el nivell mínim requerit per arribar a l'estàndard 
corresponent. 

 

5.2. Requisits de superació dels criteris  
 
Prenent en consideració la valoració assignada a cada criteri, la valoració global de l'informe serà en 
termes de favorable, favorable amb recomanacions o desfavorable sobre l'activitat desenvolupada. 
 
En cap cas es pot aconseguir informe favorable si s'obté la valoració de "No s'aconsegueix" en el 
criteri 3. Resultats. 
 
El que s'ha assenyalat no exclou que la identificació de deficiències greus en altres criteris puga 
conduir a l'emissió d'un informe en termes desfavorables. 
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6. Resultat 
 

6.1. Informe final 
 
El resultat de l’avaluació serà un informe motivat en termes de: 

- Favorable. 
- Favorable amb recomanacions. 
- Desfavorable.  

 

 
6.2. Segells 
 
En cas d’informe favorable, si la valoració del criteri 3. Resultats ha sigut de “Se supera 

excel·lentment” s’obtindrà un segell de qualitat on, a més del logotip de l’AVAP, apareixerà el text 

“Avaluació de l’activitat investigadora EXCEL·LENT” i el certificat corresponent. Este segell tindrà una 

validesa màxima de 5 anys, prorrogable per períodes idèntics després de superar un nou procés 

d’avaluació externa. 

 
En cas d’informe favorable, si la valoració del criteri 3. Resultats ha sigut de "S'aconsegueix" 
s'obtindrà un segell de qualitat on, a més del logotip de l’AVAP, apareixerà el text "Avaluació de 
l'activitat investigadora FAVORABLE" i el certificat corresponent. Aquest segell tindrà una validesa 
màxima de 5 anys, prorrogable per períodes idèntics després de superar un nou procés d'avaluació 
externa. 
 
 
 

7. Procediment d’avaluació 
 
A continuació es detalla la informació bàsica, les comissions que intervenen i les fases del 
procediment d'avaluació per a la renovació de l'avaluació de l'activitat dels instituts universitaris 
d’investigació. 
 

7.1. Informació en què es basa l’avaluació   
 
L’AVAP, per a la valoració dels criteris i directrius descrits anteriorment, es basarà en:  
  

• L'informe elaborat per la universitat sobre l'institut universitari. L'estructura i contingut 
d'aquest informe s'ha d'adaptar al model que determine l’AVAP. 

• L'informe d'avaluació externa elaborat pel Comité d'Avaluació Externa d'acord amb el 
model que determine l’AVAP. 
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7.2. Comité d’Avaluació Externa 
 
El Comité d'Avaluació Externa (CAE) és l'òrgan col·legiat responsable d'elaborar l'informe 
d'avaluació externa de l'activitat de l'institut. 
 
Els comités d'avaluació externa estaran compostos per: 
 

a) Una o un president amb trajectòria investigadora acreditada i amb experiència en avaluació 
de centres d'investigació. 

b) Un mínim de dos vocals amb trajectòria investigadora acreditada i experiència en avaluació 
de l'activitat investigadora. El nombre de vocals del Comité es determinarà en funció del 
nombre d'instituts a avaluar i l'heterogeneïtat del seu àmbit científic. 

 
Les funcions de secretari o secretària del CAE les realitzarà la o el vocal designat per l’AVAP. 
 
Els membres dels comités d’avaluació externa seran nomenats per la Direcció General de l’AVAP i 
subscriuran el codi ètic de l’AVAP, comprometent-se a complir amb els seus principis 
d'independència, confidencialitat, objectivitat, excel·lència i transparència. 
 

 
7.3. Comissió d’Avaluació  
 
La Comissió d'Avaluació és l'òrgan col·legiat responsable d'elaborar l'informe d'avaluació de 
l'activitat desenvolupada pels instituts universitaris d’investigació. 
La Comissió d'Avaluació estarà composta per: 

a) Una o un president amb trajectòria investigadora acreditada i amb experiència en avaluació 
de centres d'investigació. 

b) Un mínim de cinc vocals amb trajectòria investigadora acreditada i experiència en avaluació 
de l'activitat investigadora. El nombre de vocals es determinarà en funció del nombre 
d'instituts a avaluar i l'heterogeneïtat de l'àmbit científic dels mateixos. 

c) Una o un secretari de perfil tècnic adscrit a l’AVAP, amb veu però sense vot. 
 
Els membres de la Comissió d’Avaluació seran nomenats per la Direcció General de l’AVAP i 
subscriuran el codi ètic de l’AVAP, comprometent-se a complir amb els seus principis 
d'independència, confidencialitat, objectivitat, excel·lència i transparència.  
 
 

 
7.3. Fases 
 
Per tal de garantir la transparència en el desenvolupament del procediment d'avaluació de l'activitat 
desenvolupada pels instituts universitaris d’investigació, en aquest apartat es descriu la seqüència 
d'activitats que han de realitzar els diferents agents implicats en el procés. 
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I. Convocatòria   
L’AVAP publicarà en el DOCV cada any una convocatòria, establint els terminis, la documentació a 
aportar i el procediment que hauran de complir les universitats que sol·liciten l'avaluació de 
l'activitat dels seus instituts universitaris d'investigació. 
 
II. Sol·licitud  
De conformitat amb el procediment establert per l’AVAP, cada universitat presentarà la sol·licitud 
d'avaluació, d'acord amb el termini i procediment establerts. 
 
Una vegada comprovat per l’AVAP que la sol·licitud reuneix tots els requisits per a l’avaluació, la  
universitat sol·licitant remetrà, en el termini d’un mes, a través de l’aplicació informàtica prevista a 
l’efecte, l’informe seguint el model establert per l’AVAP, junt amb les evidències documentals 
necessàries que acrediten la informació continguda.  
 
III. Informe d’Avaluació Externa   
Una vegada admesa la sol·licitud, l’AVAP es posarà en contacte amb la universitat sol·licitant per a 
planificar el calendari de la visita del Comité d’Avaluació Externa, garantint sempre que la universitat 
disposarà d'un mínim de trenta dies naturals per a la seua preparació.   
  
L’AVAP procedirà a seleccionar i a nomenar cada Comité d'Avaluació Externa i comunicarà a la 
universitat la composició del mateix, acompanyada d'un breu curriculum vitae de cadascun dels 
membres. Els membres del CAE podran ser recusats seguint el procediment que es publicarà a la 
pàgina web de l’AVAP.  
  
Una vegada realitzada la visita, el Comité d’Avaluació Externa disposarà de set dies per a elaborar i 
presentar davant l’AVAP un informe motivat d’avaluació externa. Aquest informe motivat 
s'elaborarà a partir de la valoració de: 

a) L'informe de l'institut universitari realitzat per la universitat 
b) El conjunt d'evidències aportades per la universitat. 
c) La visita a les instal·lacions en què es desenvolupa l'activitat de l'institut, que inclourà 

entrevistes a diferents integrants de l'institut, responsables universitaris i altres agents 
d'interés. 

 
IV. Informe provisional d’Avaluació   
La Comissió d’Avaluació elaborarà un informe provisional d'avaluació a partir de l'anàlisi i revisió de 
la documentació que consta en l'expedient. Aquest informe haurà d'estar motivat i podrà ser: 
a) Favorable. 
b) Favorable amb recomanacions. 
c) Desfavorable. 
 
En qualsevol cas i segons la naturalesa de les deficiències observades, podran assenyalar quins 
aspectes han de ser objecte d'especial atenció en el moment de realització del següent procediment 
d'avaluació quinquennal. 
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V. Fase d'al·legacions 
L'informe provisional serà remés a la universitat perquè, en el termini de deu dies, realitze les 
al·legacions que estime oportunes. L’AVAP evitarà que la remissió implique que aquest termini 
coincidisca totalment o parcialment amb períodes de vacances universitaris (Setmana Santa, agost 
i Nadal). 
 
En cas d'informe desfavorable, la universitat, si així ho desitja, podrà realitzar aclariments o 
al·legacions sobre les deficiències detectades. No s'admetran al·legacions que incorporen aspectes 
o informació no continguda en el conjunt d'evidències prèvies de caràcter documental que van 
servir de base per a l'emissió de l'informe provisional. 
 
En cap cas, la Comissió entrarà a considerar al·legacions sobre la valoració atorgada als criteris, tret 
que dels comentaris inclosos a l'informe provisional es desprenga que no s'ha consultat o s'ha 
interpretat erròniament alguna evidència de caràcter documental continguda ja en l'expedient. 
 
VI. Informe final d’Avaluació   
Una vegada rebudes les al·legacions, seran valorades per la Comissió d'Avaluació, que, si escau, ha 
d'estudiar si s'han de tindre en compte i elaborarà l'informe final d'avaluació. 
 
L'informe final d'avaluació ha d'estar motivat i podrà ser: 

a) Favorable. 
b) Favorable amb recomanacions. 
c) Desfavorable. 

 
En qualsevol cas i segons la naturalesa de les deficiències observades, a l'informe podran assenyalar 
quins aspectes han de ser objecte d'especial atenció en el moment de realització del següent 
procediment d'avaluació quinquennal. 
L’AVAP remetrà l’informe final d’avaluació a la universitat sol·licitant i a la conselleria amb 
competències en matèria d'I+D+i. 


