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INSTRUCCIONS PER OMPLIR EL CVA 
 
Si el/la sol·licitant el té entrat, pot utilitzar el Currículum Abreviado (CVA) del Ministerio de  
Economía y Competitividad. Si no és el cas, en podrà presentar un que tingui les mateixes 
característiques: 
 

Escrit en lletra Times New Roman o bé Arial, mida 11 
Marges laterals de 2,5 cm i superior i inferior de 1,5 cm 
Llargada màxima: 4 pàgines 

 
A.3 Indicadors generals de qualitat de la producció científica 
 
S'inclourà informació sobre el nombre de sexennis d'investigació i la data de concessió del 
darrer, nombre de tesi doctorals dirigides els darrers 10 anys, cites totals, mitjana de 
cites/any en els darrers 5 anys (excloent-ne l'actual), publicacions totals en primer quartil 
(Q1) índex h. Addicionalment s’hi podran incloure altres indicadors que l'investigador 
consideri pertinents. 
 
Part B. Resum lliure del curriculum (màxim 3.500 caràcters, incloent els espais en 
blanc) 
Caldrà descriure breument la trajectòria científica, els principals èxits obtinguts, interessos 
i objectius científico-tècnics a mitjà/llarg termini. 
 
Part C. Mèrits més rellevants (ordenats per tipologia) 
Tots els mèrits presentats s’hauran de presentar de forma concreta, incloent-hi les dates 
i/o períodes de cada actuació.  
 
C.1 Publicacions 
Caldrà incloure una ressenya de les 5-10 publicacions que es considerin més rellevants.  
En cas que la publicació sigui un article caldrà fer esment dels altres autors, any de 
publicació, títol de l'article, nom de la revista, volum, pàg. inicial-pàg. final. 
En cas que es tracti d'un llibre, o d'un capítol de un llibre, caldrà indicar l'editorial i el 
número d'ISBN.  
Si són més d’un autor, caldrà indicar el nombre total de signants i la posició del sol·licitant 
(p.e. 95/18). 
 
C.2 Participació en projectes I+D+i 
Caldrà indicar els projectes més destacats en què ha participat (màxim 7). La informació 
haurà d'incloure referència, títol, entitat finançadora y convocatòria, nom de l'investigador 
principal i entitat de filiació, data d'inici i finalització, import de la subvenció, tipus de 
participació (investigador principal, investigador, coordinador de projecte europeu...) i 
esment de si el projecte està en fase d'avaluació o pendent de resolució. 
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C.3 Participació en contractes, mèrits tecnològics o de transferència 
Cal indicar els contractes més rellevants ens què s’ha participat, així com els mèrits 
tecnològics o de transferència (màxim 5-7), incloent-hi títol, empresa o entitat, nom de 
l’investigador principal i entitat de filiació, data d’inici i finalització, import i qualsevol altra 
dada que consideri d’interès. 
 
C.4 Patents 
Caldrà fer una relació de les patents més destacades, indicant-ne els autors per ordre de 
signatura, referència, títol, països de prioritat, data, entitat titular i empreses que les 
estiguin explotant. 
 
C.5 Premis extraordinaris 
C.6 Activitats internacionals 
C.7 Ponències i comunicacions a congressos 
C.8 Tasques de col·laboració en recerca 
C.9 Altres títols i mèrits de caràcter acadèmic 
 


