
          
  
 
Criteris de Priorització Ajuts FI-2022  
 
D’acord amb els apartats I.11.1, I.11.2 i I.11.3 de la resolució REU/2830/2021, de 16 de 
setembre (DOGC 8507 de 22.09.2021), per la qual s'aproven les bases reguladores dels 
ajuts per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació (FI), es dona 
publicitat als criteris de priorització de les sol·licituds per a la contractació de personal 
investigador (FI2022) per part de la Fundació Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA), 
Aquest criteris han estat aprovats per la Comissió Científica de l’ICRA i validats per AGAUR. 
 
D’acord amb l’apartat I.11.1 les sol·licituds de nova concessió s’han de prioritzar sobre la 
base dels criteris següents (màxim de 10 punts): 
 

a) La nota mitjana ponderada de l’expedient acadèmic de la persona candidata 
tindrà un valor màxim de 4 punts.  
 
Aquesta nota es calcularà de la manera següent: 
 
La nota mitjana ponderada dels estudis de grau o de la titulació equivalent té un 
pes del 80% en el total de la nota d’aquest apartat. 
 
La nota mitjana ponderada dels estudis de màster té un pes del 20%. 
 
Si accedeix directament al doctorat sense necessitat de cursar estudis de màster, 
només es tindrà en compte la nota mitjana de l’expedient de grau o de la 
titulació equivalent en un 100%. 
 
En el cas d'haver cursat més d'una carrera universitària o més d'un màster, només 
es tindran en compte les notes mitjanes ponderades dels ensenyaments més 
relacionats amb el programa de doctorat i la del màster amb el qual s'accedeix al 
programa de doctorat. 
 

 
b) La valoració del grup de recerca on s’integra la persona candidata tindrà un valor 

màxim de 3 punts. 
 
Es prendrà com a base els resultats de l’avaluació dels Grups SGR 2017-19. 

 
 
c) La política científica de l’entitat tindrà un valor màxim de 3 punts. 

 
• Es valorarà el CV de la persona candidata en els següents aspectes: 

o Activitat investigadora: 0,5p 
o Beques, ajuts i premis: 0,5p 
o Publicacions en revistes indexades i llibres: 1,5p 
o Participació en congressos científics: 0,5p 

 



          
  
 
Detall dels aspectes a valorar a la taula següent: 
 

Criteris a valorar del CV de la persona candidata.  
Màxim 30 punts 

Criteri Descripció 

Activitat investigadora 

Participació en altres projectes 2p;  
Mencions 0,25p   
Màx 5p 

Beques, ajuts i premis 

Nacionals 1p; Internacionals 1,5p  
Mobilitat: nacional 1p; internacional 2p  
Premis: 1p   
Màx 5p 

Publicacions en revistes 
indexades i llibres 

Articles SCI: Primer Autor 4p, no 1er autor 2p  
Articles no SCI: 1p  
Capítols de llibre: 1,5p   
Llibres (autor): 3p 
Màx. 15p 

Participació en 
congressos científics 

Pòster: Nacionals 1p; Internacionals 2p  
Oral:  Nacionals 2p; Internacionals 4p   
Els punts si primer autor, si no primer autor: p/2 
Màx 5p 

 
La priorització de les persones candidates s'estableix segons la puntuació obtinguda de la 
suma dels tres apartats anteriors. 
 
 
 
Girona,  
 
 
 
 
 
 
 
Damià Barceló Cullerès 
Director de l’ICRA  
President de la Comissió Científica 
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