
  

AQU. Acreditacions. Agregat – HUMANITATS 
 
Síntesi dels CRITERIS https://www.aqu.cat/ca/doc/Professorat/Agregat-Catedratic/Criteris-recerca-2022_ca (12/2021) 
 

REQUERIMENTS MÍNIMS 

NOMBRE D’APORTACIONS 10 

PUBLICACIONS 

10 articles: 4 de nivell A o B i d’aquests 3 en revistes o editorials d’abast internacional. Almenys 3 publicats en els 
darrers 10 anys. 
 
Marc de referència general: en cada cas s’ha de contrastar amb la qualitat mitjana de les publicacions de la 
persona sol·licitant i la productivitat mitjana de l’àrea corresponent. 
 
Mancances quantitatives poden ser compensades amb aportacions de qualitat molt alta o excepcional on el 
sol·licitant sigui l’autor principal i responsable. Caldrà justificar amb indicadors i evidències de repercussió (més 
enllà de l’impacte). 

CONDICIONS 

Valoració 
Apartat Publicacions i transferència dels resultats de recerca = 70% del total 
 

Aspectes determinants: originalitat, varietat temàtica i impacte o projecció internacional de la recerca realitzada. 

CRITERIS DE QUALITAT 

ARTICLES DE REVISTA 

Revistes amb peer review i presents a índexs de citacions com els de Clarivate Analytics (en particular Social 
Sciences Citation Index i Arts and Humanities Citation Index) o Scopus, o bé en d’altres bases de dades 
bibliogràfiques especialitzades de prestigi internacional.  
 
Es valoren 

▪ Posició de la revista en repertoris d’avaluació de revistes (que ofereixin rànquings per índex d’impacte o 
per altres criteris d’avaluació). 

▪ Nombre de citacions rebudes per cada article. 
▪ Grau de creativitat, diversitat temàtica i innovació en recerca i de projecció estatal o internacional. 

 
Nivells de valoració 
A) Revista d’àmbit internacional o nacional, del màxim nivell de qualitat dins de la seva disciplina, que compleix 
simultàniament les condicions següents: 

1) les aportacions passen un procés rigorós de peer review i 
2) estan presents com a mínim a dos repertoris i bases de dades com: 

▪ Web of Science (AHCI o JCR [Q1 o Q2]) 
▪ Scopus (Q1) 
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▪ CARHUS “A” 
▪ CIRC “A” 
▪ Clasificación de Revistas con Sello de Calidad FECYT (Q1) 

 
B) Revista d’àmbit internacional o nacional que compleix simultàniament les condicions següents: 

1) les aportacions passen un procés rigorós de peer review i 
2) estan presents com a mínim a dos repertoris i bases de dades com: 

▪ Web of Science (AHCI o JCR [Q3 o Q4]) 
▪ Scopus (Q2 o Q3) 
▪ CARHUS “B” 
▪ CIRC “B” 
▪ Clasificación de Revistas con Sello de Calidad FECYT (Q2) 

 
C) Revista de bon nivell de qualitat dins del seu àmbit, amb un sistema d’avaluació rigorós. 
 
Preval la valoració de l’article per sobre de la valoració de la revista on ha estat publicat per determinar el nivell. 
 
Preval el Journal Impact Factor (JIF) de l’any de publicació de l’article i, si s’ha publicat el mateix any, el valor 
més proper a la data de tancament de la convocatòria. 
 
Ajustament dels nivells 

▪ Criteri d’especialistes 
▪ Citacions rebudes 
▪ Aportació de la persona sol·licitant (en cas de coautoria) 
▪ Impacte 
▪ Originalitat 
▪ Diversitat temàtica 
▪ Rigor en el procés de revisió 
▪ Varietat de les revistes on s’ha publicat 

 
No es valoren 

▪ Publicacions en revistes que, a criteri dels experts de la Comissió, tinguin processos deficients 
d’acceptació i revisió del contingut dels originals, amb independència de la posició que ocupi la revista en 
els rànquings bibliomètrics.  

▪ Treballs publicats a revistes que tinguin pràctiques que en comprometin la qualitat com: 
o temps editorials massa breus per garantir la qualitat de l’avaluació, 
o volum injustificadament elevat d’articles o d’autocitacions. 

Es tractaran com a publicacions no indexades, llevat que vagin acompanyats d’indicis de qualitat suficients 
 



  

LLIBRES I CAPÍTOLS DE LLIBRES 

Es valoren 
▪ Originalitat temàtica i/o metodològica. 
▪ Aportació concreta de la persona sol·licitant. 
▪ Publicació en editorials especialitzades o de prestigi. 

 
Nivells de valoració 
A) Editorial d’àmbit internacional o nacional del màxim nivell de qualitat situada en posicions preferents dels 

repertoris d’editorials acadèmiques dins de la seva disciplina, com ara Scholarly Publishers Indicators (SPI). 
B) Editorial d’àmbit internacional o nacional de notable nivell de qualitat situada en posicions destacades dels 

repertoris d’editorials acadèmiques dins de la seva disciplina, com ara Scholarly Publishers Indicators (SPI). 
C) Editorial d’àmbit internacional o nacional de bon nivell de qualitat i amb indicis objectivables de qualitat dins 

del seu àmbit. 
 
Ajustament de nivells 

▪ Criteri d’especialistes 
▪ Citacions rebudes 
▪ Aportació concreta de la persona sol·licitant 
▪ Ressenyes  
▪ Inclusió en bibliografies especialitzades 
▪ Impacte  
▪ Originalitat 
▪ En volum col·lectius: contribució científica efectuada, qualitat de l’obra i reconeixement editorial.  
▪ En catàlegs d’exposicions: textos, sempre que siguin el resultat d’una recerca específica o suposin un 

avenç objectiu del coneixement. En canvi, el comissariat d’exposicions es considera un mèrit de 
transferència. 

 
No es valoren 

▪ Publicacions en editorials que, a criteri dels experts de la Comissió, tinguin processos deficients 
d’acceptació i revisió del contingut dels originals, amb independència de la posició que ocupi l’editorial en 
els rànquings bibliomètrics. 

TRANSFERÈNCIA DE RESULTAT DE 
RECERCA, PATENTS 

Activitats que es puguin documentar formalment. Quan es tracti d’aplicacions tecnològiques, es valorarà si l’ús 
actual pot ser demostrat per la persona sol·licitant o si té prou avançat el tràmit per a la protecció internacional 
de drets, de manera que la Comissió pugui avaluar l’interès real de l’aplicació. 

ACTES DE CONGRESSOS I ALTRES Conferències invitades en congressos o universitats es poden valorar en Altres mèrits.  
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