
 

  

CNEAI - CAMP 6. ENGINYERIES I ARQUITECTURA 
Subcamp 6.3  Arquitectura, Enginyeria Civil, Construcció i Urbanisme 

 
Síntesi de la RESOLUCIÓ https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/26/pdfs/BOE-A-2019-17008.pdf#page=9 (12/11/2019) 
 

REQUERIMENTS MÍNIMS 

NOMBRE D’APORTACIONS 5 

PUBLICACIONS 

PERFILS TECNOLÒGICS 
 
3 patents o 3 articles de revista de qualitat reconeguda o 
3 llibres/capítols de llibre 

PERFILS NO TECNOLÒGICS 
 
2 patents o 2 articles de revista de qualitat reconeguda o 
2 llibres/capítols de llibre 

CONDICIONS 

Progrés real del coneixement o desenvolupament tecnològic mesurable o innovació de caràcter metodològic dins 
l’àmbit. 
 
Número d'autors 
Justificat pel tema, complexitat i extensió. Un elevat nombre d'autors pot reduir la qualificació assignada a una 
aportació. 
 
Es considera que no compleixen els criteris assenyalats: 
 

▪ Llibres de text, programes, apunts o casos pràctics que tinguin caràcter de material docent. 
▪ Llibres de caràcter professional que no puguin considerar-se llibres d'investigació per no incloure 

aportacions originals contrastables en relació amb el tema abordat. 
▪ Llibres i articles de divulgació, així com els articles en revistes d'informació general. 
▪ Comunicacions a congressos. 
▪ Edicions de textos o traduccions, llevat que es considerin de singular rellevància, incloguin estudis 

preliminars o notes que siguin fruit d'una investigació personal i suposin una aportació apreciable al seu 
camp temàtic. 

▪ Meres revisions recopilatòries, sense cap aportació original, encara que estiguin publicades en revistes 
indexades. 

▪ Gestió de la investigació, que en cap cas s'ha de confondre amb la investigació pròpiament dita. 
▪ Informes o dictàmens derivats de projectes d'investigació o contractes d’I+D+i, emesos amb caràcter intern, 

que no estiguin publicats en mitjans de difusió de qualitat contrastada. 
▪ Activitat professional que no incorpori innovació, i com a tal aparegui reconeguda en alguna publicació 
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d'impacte nacional o internacional. 
▪ Realització o direcció de tesis doctorals que no siguin d'excepcionalitat contrastada. El que es valora, en 

qualsevol cas, són les publicacions derivades de les mateixes. 
▪ Aportacions a comitès o entitats de normalització. 
▪ Aportacions extraordinàries que no es puguin incloure en qualsevol dels apartats de valoració només es 

prendran en consideració en el cas que constitueixin mèrits d'excepcional rellevància. 

CRITERIS DE QUALITAT 

ARTICLES DE REVISTA 

Font: JCR Science Edition o Social Sciences Edition i SJR, any de publicació o darrer publicat en articles publicats 
l’any de la convocatòria. 
Rellevàncies: alta Q1 i Q2, mitjana Q3, baixa Q4. 
No es prendran en consideració aportacions que, malgrat aparèixer en aquestes revistes, siguin d'escassa 
extensió: notes, respostes d’articles, etc.  
 
Enginyeria 
Podrien tenir-se en compte també, però no necessàriament amb la mateixa valoració, revistes recollides en bases 
de dades internacionals d'Enginyeria. 
 
Arquitectura  
Es tindran en compte també revistes recollides en bases de dades internacionals com Arts and Humanities Citation 
Index de Web of Science o incloses en bases de dades de l'especialitat com Avery Index to Architectural Periodical 
o Riba Online Catalogue. Es valorarà la inclusió de la revista en més d'una base dades. 

LLIBRES I CAPÍTOLS DE LLIBRES 

Es valoraran preferentment editorials de reconegut prestigi, especialment internacionals, i amb un procediment 
selectiu per a l'acceptació d'originals (segons Scholarly Publishers Indicators) i criteris requerits en l'apèndix.  
 
Es tindran en compte també: 

▪ Nombre i caràcter de les cites rebudes que constin a Web of Science i/o Scopus 
▪ Ressenyes i crítiques en revistes especialitzades 
▪ Col·lecció 
▪ Prestigi de les editorials 
▪ Traducció a altres llengües 
▪ Inclusió en bibliografies acadèmiques independents de l'autor i el seu entorn 
▪ Indicis de qualitat generats 

 
Queden exclosos si han estat autopublicats o finançats per l’autor o la mateixa universitat.  
 



 

  

Arquitectura 
Es valoraran també si figuren al catàleg Avery Index to Architectural Periodical i/o Riba Online Catalogue. 

PATENTS 

Es valorarà: 
▪ Patents en explotació (demostrada mitjançant contracte de compravenda o contracte de llicència) 
▪ Patents concedides per la Oficina Española de Patentes y Marcas (mitjançant examen previ)  
▪ Extensió de la protecció de la patent: nacional, europea, internacional (es valorarà més la de més extensió) 

ACTES DE CONGRESSOS I ALTRES 

Es considera que no compleixen els criteris assenyalats: 
▪ Comunicacions a congressos. 

 
Es valorarà: 

▪ Projectes singulars arquitectònics, urbanístics o d'enginyeria que seran valorats pel seu caràcter innovador, 
constatat per premis i distincions rebudes, pel seu impacte en la literatura especialitzada nacional i 
internacional o per haver estat mostrats en exposicions rellevants amb catàleg que no sigui autoedició. 

▪ Desenvolupaments tecnològics i arquitectònics importants amb un reconeixement demostrable. 
▪ Participació en exposicions de prestigi i de caràcter monogràfic, dedicades a un sol autor, considerant 

especialment la projecció de l'espai expositiu (internacional, nacional, local). 
▪ Participació com a comissari d'exposicions, sempre que es publiqui un catàleg amb repercussió en els 

mitjans acadèmics especialitzats nacionals i internacionals. 

 

Font: https://www.uab.cat/web/trams-de-recerca/trams-cneai/enginyeria-i-arquitectura/arquitectura-enginyeria-
civil-construccio-i-urbanisme-1345809462425.html 
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