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Síntesi de la RESOLUCIÓ https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8305/1829241.pdf (23/12/2020) 
 

REQUERIMENTS MÍNIMS 

NOMBRE D’APORTACIONS 5 

PUBLICACIONS 

BIOLOGIA CEL·LULAR I MOLECULAR; ORGANISMES I SISTEMES 
 
Les 5 aportacions han de complir una de les següents condicions: 
 
a) 5 articles en revistes situades al 1r quartil (nivell alt) dins de les categories o àrees científiques en què 
es classifiquen les revistes al JCR Science Edition, per al camp de la biologia cel·lular i molecular o 4 
articles en revistes situades al 1r quartil (nivell alt) dins de les categories o àrees científiques en què es 
classifiquen les revistes al JCR Science Edition, per al camp d'organismes i sistemes. 
 
b) 5 articles en revistes situades al 2n quartil (nivell mitjà) dins de les categories o àrees científiques en 
què es classifiquen les revistes al JCR Science Edition, sempre que l'autor tingui un paper rellevant 
(primer autor, sènior autor, corresponding autor) en, almenys, 3 articles. 
 
c) Les aportacions situades al 3r quartil no podran ser més de 2 i les del 4t quartil (inclosos capítols de 
llibre) més d'una, sempre que la resta d'aportacions siguin com a mínim del 2n quartil i el sol·licitant 
ocupi un lloc destacat (primer autor, sènior autor, corresponding autor) a les 5 aportacions. 
 
d) Alternativament, es podrà obtenir una avaluació positiva amb menys de 5 aportacions, si almenys 3 
d'elles són de molt alta qualitat (1r decil en una àrea de biologia cel·lular i molecular) i el sol·licitant té un 
paper rellevant(primer autor, sènior autor, corresponding autor) en totes elles. 

CRITERIS DE QUALITAT 

ARTICLES DE REVISTA 

Es valoraran preferentment les aportacions en forma d'articles en revistes de vàlua reconeguda, i 
s'acceptaran com a tals les que estiguin ben situades en les llistes per àmbits científics del Subject 
Category Listing del Journal Citation Reports Science Edition. Quan una revista aparegui llistada en més 
d'un subàmbit, es considerarà sempre la situació relativa de la revista en el subàmbit més favorable per 
al sol·licitant. Les revistes electròniques seran tingudes en compte si apareixen en les llistes de l'ISI. En 
revistes que publiquen els articles electrònicament a l'espera de l'edició impresa, només es considerarà 
aquesta darrera edició i en la data de la seva publicació. 
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LLIBRES I CAPÍTOLS DE LLIBRES 

Es consideraran aportacions extraordinàries. Si es considera procedent la seva avaluació (incloses, en el 
camp d'organismes i sistemes, les monografies de flora, fauna i mycobiota) es tindrà en compte: 

▪ Nombre de citacions, quan sigui possible 
▪ Prestigi internacional de l'editorial 
▪ Editors 
▪ Col·lecció 
▪ Ressenyes en revistes científiques especialitzades 

 
Per a les sèries de cartografies temàtiques s'aplicaran criteris similars.  
No s'acceptarà més d'una aportació d'aquest tipus, la valoració màxima de la qual serà la dels articles 
científics en revistes del 4t quartil. 

PATENTS 

Es valorarà si estan en explotació, demostrada mitjançant contracte de compravenda o contracte de 
llicència. Pel que fa a patents concedides sense estar en explotació, només es valoraran si la concessió 
s'ha dut a terme amb examen previ (tipus B2). Es tindrà en compte l'extensió de la protecció de la patent 
(nacional, europea, internacional), valorant més la de protecció més extensa. Les patents en explotació 
internacional o europea es puntuaran de forma similar a una publicació d'alt nivell. Si estan en explotació 
nacional es poden valorar com assimilable a una publicació de nivell alt/mitjà. Si es presenta una patent i 
un article publicat amb els resultats d'aquesta patent, només es valorarà una de les dues aportacions. 
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