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1. ANTECEDENTS I CONDICIONANTS

1.1 LA POLÍTICA CIENTÍFICA DE LA URV I ELS RESULTATS DE LA RECERCA

• El paper de les polítiques de recerca de les universitats és intentar coordinar-se i establir sinergies
amb l’entorn i les polítiques de les administracions, a més de facilitar, orientar i motivar el
desenvolupament de la recerca dels investigadors, tant els que treballen en àmbits prioritzats per les
polítiques públiques conjunturals de recerca com els que no.

• El desenvolupament de la recerca dels investigadors i dels grups/unitats de recerca està condicionada
per elements externs i interns:

Externs
- La política científica de la Universitat en què desenvolupen la seva activitat.
- La política científica de les administracions (Generalitat, Estat, UE).
- L’entorn (proper i global) social i econòmic.

Interns
- Les capacitats per desenvolupar les activitats de recerca.
- La motivació.
- Els recursos materials, humans i organitzatius que es tenen a l’abast.
- L’estratègia.

• Ara fa uns tres anys, en la sessió de la Junta de Govern del 18 de febrer del 1999, es van aprovar les
línies de política científica de la URV, les quals tenien com a objectiu general l’establiment d’estratègies
horitzontals que afavorissin l’increment de la producció científica i la seva qualitat:

1. Potenciar la incorporació a les activitats de recerca de totes aquelles persones vinculades a la URV que
tinguin la recerca com a funció reconeguda.

2. Introduir la qualitat i la producció científica com a elements bàsics de la política de recerca de la URV.
3. Reconèixer i potenciar els grups de recerca.
4. Definir grans àrees de recerca a la URV tenint en compte el potencial intern, l’arrelament amb l’entorn i la

visió de futur de les necessitats socials.
5. Incentivar la investigació científica de qualitat, donant suport a aquells grups que ja han aconseguit

consolidar uns nivells d’ingressos econòmics dedicats a la recerca, una bona qualitat i nombre de resultats.
6. Reorientar les activitats de l’ICE, entre altres, cap a la investigació científica en l’àmbit de l’educació.
7. Treballar en la viabilitat de l’Institut d’Arqueologia i d’Estudis del Món Antic.
8. Planificar el desenvolupament i la millora dels serveis de suport a la recerca.
9. Contribuir al reconeixement social de la ciència i impulsar la divulgació de la nostra contribució a la recerca.

• La majoria dels objectius plantejats s’han anat assolint i se n'han aconseguit de nous:

- Estructuració de la recerca: mapa de grups.
- Definició i aplicació d’un sistema d’avaluació de la recerca.
- Establiment d’una relació entre l’avaluació de la recerca i el repartiment de recursos.
- Desenvolupament de programes d’ajuts horitzontals (tècnics de suport, incorporació nous investigadors...)

que ha implicat 461 MPTA en tres anys (1998-2000).
- Creació de centres singulars de recerca vinculats a la URV: ICAC, ICIQ.
- Increment de les accions i els recursos destinats a la projecció de la recerca, etc.

• Amb el suport de les línies establertes i el treball i motivació dels investigadors, els resultats de la
recerca  han estat positius:

- Increment del finançament recerca.
- Increment dels projectes de recerca. Especialment significatiu són els projectes de la UE aconseguits.
- Augment dels contractes de transferència i dels recursos ingressats.
- Posada en marxa de tres centres d’innovació.
- Augment del nombre de grups de recerca i investigadors.
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• Alguns resultats i objectius, però, no han evolucionat tan satisfactòriament i cal millorar i/o revisar les
polítiques/accions iniciades.

- L’Institut d’Estudis Avançats (IEA) no ha permès una diferenciació clara dels grups seleccionats de la resta
de grups que també tenen una significada qualitat a la URV, i tampoc ha reeixit suficientment en la projecció
amb prou nitidesa d'una estructura diferenciada i molt activa en camps de recerca punters.

- Hi ha encara un nombre significatiu de personal acadèmic i de grups que són molt poc actius en recerca i que,
per tant, no són competitius en la cerca d’ajuts externs.

- La configuració dels grups de recerca no obeeix en alguns casos a un vertader treball i/o estratègia conjunta
dels diferents investigadors i línies de treball.

- No s’ha aconseguit tenir la informació actualitzada de la producció científica dels investigadors de la URV.

1.2 ELS NOUS CONDICIONANTS EN L’ESCENARI DE LA RECERCA

• Les polítiques de les administracions estan canviant i el marc de recerca s’europeïtza:

- S’impulsen polítiques selectives de captació d’investigadors (Generalitat, Estat).
- S’impulsa la creació de centres de recerca especialitzats distribuïts estratègicament pel territori (Generalitat,

Estat, Unió Europea).
- Els àmbits prioritaris de recerca es reorienten (UE-VI Programa Marc, Estat-IV Pla Nacional, Generalitat-III

Programa de Recerca).
- L’accés als ajuts significatius es va fent més selectiu i l’exigència de qualitat als grups de recerca

s’incrementa en paral·lel (Ministeri, UE).
- Es prioritza l’orientació a l'R+D+I, la transformació de coneixement en innovació i progrés, amb la

participació de diferents agents (Generalitat, Ministeri, UE).
- Es preveu que l’establiment de xarxes de recerca de qualitat científica tingui un pes important en el

desenvolupament de futur (UE).
- S’anirà configurant progressivament l’Àrea de Recerca Europea (ARE) a través d’una política científica de la

UE que estarà coordinada amb les dels estats pel que fa als objectius i als principals instruments de
desenvolupament operatiu.

• L’entorn social i econòmic evoluciona, i també ho fa el paper de la universitat en el desenvolupament
territorial:

- Les universitats s’estan convertint en un eix estratègic de desenvolupament territorial a través de la
transferència de coneixements i tecnologia, l’establiment de nòduls d’interacció societat-universitat-empresa
i la creació de xarxes de gestió i compartició del coneixement entre els diferents agents interessats.

- Les empreses i els sectors productius actius s'adonen que la inversió en R+D+I és una estratègia essencial de
competitivitat, la qual els impulsa a connectar-se i cooperar amb els agents que generen i transformen el
coneixement.

- L’establiment de sinergies entre la universitat i els agents del territori esdevé un element fonamental de futur.

1.3 PER QUÈ ARA UNA PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA DE LA RECERCA DE LA URV

• Per reforçar les línies de política científica que estan donant els resultats desitjats.
• Per millorar i/o reorientar els objectius de la política científica actual que no han reeixit.
• Per respondre als nous condicionants externs i als reptes que plantegen.
• Per evitar el risc d’estancament intern.
• Perquè la recerca és una de les raons de ser de la URV i és necessari poder tenir un paper

significatiu i reconegut en la recerca pel projecte d’universitat de qualitat que tirem
endavant.

• Perquè els canvis que s’han d’introduir no es poden abordar amb lleugers retocs de la
política que s’està duent fins ara.

És per això que l’equip de govern té la responsabilitat de liderar i el Claustre d’impulsar una política de recerca
que afavoreixi el compromís que tenim de POSAR EL CONEIXEMENT AL SERVEI DE LA SOCIETAT.
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2. POSICIONAMENT DE FUTUR I ANÀLISI ESTRATÈGICA

2.1 EL POSICIONAMENT DE FUTUR DE LA RECERCA A LA URV

• Davant l’escenari immediat de la recerca, cal fer explícit quin és el posicionament que la URV vol/pot
tenir en aquest context. Aquest posicionament condiciona les estratègies i línies d’actuació que s’hauran de
posar en marxa.

• Els requeriments en la definició del posicionament de futur:

- Expressar la posició relativa a ocupar en recerca i en quin/s marc/s de referència.
- Concretar si la posició afecta uns àmbits de recerca en particular o és general.
- Ser avaluable. Caldrà determinar el progrés que es fa des de la posició actual a la posició de futur.

EL POSICIONAMENT DE FUTUR DE LA RECERCA DE LA URV

POSICIONAMENT HORITZONTAL

ACONSEGUIR, EN LA MAJORIA DELS ÀMBITS DE LA RECERCA DE LA URV, UNS NIVELLS DE
QUALITAT CIENTÍFICA QUE SIGUIN COMPETITIUS EN EL CONTEXT NACIONAL I ESTATAL.

POSICIONAMENT VERTICAL

ASSOLIR EN ÀMBITS PRIORITARIS DE RECERCA, NIVELLS DE QUALITAT CIENTÍFICA I
RECONEIXEMENT, A MITJÀ-LLARG TERMINI, COMPARABLES A LES UNIVERSITATS

EUROPEES DE PRIMER ORDRE EN ELS RESPECTIUS CAMPS.

• PER QUÈ EL POSICIONAMENT HORITZONTAL:

- El posicionament horitzontal és bàsicament una continuació de la política científica actual, que intenta
que la majoria d’àmbits en què treballa la URV desenvolupin una recerca de qualitat.

- El fet que horitzontalment es vulgui ser competitiu en l'àmbit nacional i estatal significa que és en
aquests contextos on s’ha d’assolir inicialment una significativitat de la recerca desenvolupada. Això no
exclou, òbviament, que l’activitat de recerca dels diferents àmbits es desenvolupi en contextos més
amplis.

• PER QUÈ EL POSICIONAMENT VERTICAL:

- Les polítiques de les administracions afavoreixen l’orientació de l’activitat de recerca a uns àmbits
concrets en què hom pot preveure una certa prospectiva de manteniment.

- L’entorn social i econòmic facilita també l’orientació a certs àmbits de la recerca.
- D’altra banda, com passa en la majoria d’universitats i organitzacions, es fa molt difícil tenir una

activitat rellevant a primer nivell en tots els àmbits d’actuació.
- A mesura que les polítiques de les administracions es van fent més selectives i competitives, només és

possible assolir un paper rellevant si s’aconsegueixen alts nivells de qualitat científica i de
reconeixement.

- Consegüentment amb tot això, i atenent els criteris i condicions que es definiran més endavant, aquest
posicionament expressa la voluntat de destacar i prioritzar l’acció de la recerca en àmbits en què la URV
pot ser capdavantera a Europa.
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2.2 LES DEBILITATS-AMENACES I LES FORTALESES-OPORTUNITATS PER ASSOLIR LA
POSICIÓ DE FUTUR

• Per analitzar els aspectes que ens condicionen per assolir els objectius generals de futur s’ha utilitzat
l’anàlisi DAFO (debilitats, amenaces, fortaleses, oportunitats), tenint en compte els posicionaments de futur
que es volen assolir.

AMENACES OPORTUNITATS

DEBILITATS

FORTALESES

C
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D

IC
IO
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N
T

S
 

IN
T

E
R

N
S

POSICIONAMENT
DE FUTUR

CONDICIONANTS EXTERNS

PROTECCIÓ
Minimització de les debilitats i 

amenaces

REORIENTACIÓ
Aprofitar les oportunitats reorientant 

l'acció interna

RESPOSTA
Aturar les amenaces per preservar les 

fortaleses

OFENSIVA
Obtenció del màxim benefici

• En l’annex I es pot veure l’anàlisi DAFO realitzada. Per facilitar l’anàlisi s’ha subdividit en sis apartats:

- Qualitat, avaluació i rendició de comptes.
- Estratègia.
- Organització i desenvolupament de la recerca
- Recursos humans
- Recursos materials i econòmics.
- Recursos informacionals i gestió del coneixement.
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3. ESTRATÈGIES I LÍNIES D’ACTUACIÓ

3.1 ESTRATÈGIES I PRIORITATS

• Les estratègies sorgides arran de l’anàlisi DAFO tenen diferents graus de prioritat en funció de si són més o
menys significatives pels propòsits (posicionaments) que s’han definit.

• Segons si s’apliquen a tots als àmbits de recerca o als prioritaris, les estratègies i les línies d’actuació es
divideixen en:

- Estratègies/línies d’actuació que afecten tots els àmbits de la recerca.
- Estratègies/línies d’actuació que afecten només els àmbits prioritaris de recerca.
- Estratègies/línies d’actuació que afecten tots els àmbits de recerca però en les quals s’aplicaran

polítiques selectives a favor dels àmbits prioritaris de recerca.

I són les següents:

ESTRATÈGIES DEL PLA DE RECERCA DE LA URV

ESTRATÈGIES AMB INCIDÈNCIA EN TOTS ELS ÀMBITS DE RECERCA

1. FOMENTAR EL DESENVOLUPAMENT DE LES CAPACITATS I LA MOTIVACIÓ DEL PERSONAL DEDICAT A
LA RECERCA

2. ESTABLIR D’UN MARC PROPI PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA RECERCA
3. REDEFINIR L’ESTRUCTURACIÓ I LES FUNCIONS RELACIONADES AMB LA RECERCA (R+D+I)
4. IMPLANTAR SISTEMES DE GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ I DEL CONEIXEMENT PER A LA PRESA DE

DECISIONS I COMPARTICIÓ DE BONES PRÀCTIQUES
5. DIVULGAR LA POTENCIALITAT CIENTÍFICA I ELS RESULTATS DE LA RECERCA DE LA URV

ESTRATÈGIES AMB INCIDÈNCIA EN TOTS ELS ÀMBITS DE RECERCA PERÒ AMB APLICACIÓ
SELECTIVA EN ELS ÀMBITS PRIORITARIS

6. DESENVOLUPAR UN SISTEMA PROACTIU D’ATRACCIÓ I RENOVACIÓ DEL CAPITAL HUMÀ PER A LA
RECERCA

7. FACILITAR L’ACCÉS A LES INFRAESTRUCTURES I A LA INFORMACIÓ CIENTÍFICA
8. POSAR EN MARXA UNA POLÍTICA DE GRUPS DE RECERCA QUE AFAVOREIXI ELS POSICIONAMENTS DE

FUTUR
9. REFORÇAR LA CAPTACIÓ ACTIVA DE RECURSOS I ORIENTAR ELS MECANISMES D’ASSIGNACIÓ

HORITZONTAL I VERTICAL
10. MILLORAR ELS SISTEMES DE QUALITAT I AVALUACIÓ DE LA RECERCA

ESTRATÈGIES APLICABLES ALS ÀMBITS PRIORITARIS DE RECERCA

11. DEFINIR I IMPULSAR ELS ÀMBITS DE RECERCA PRIORITARIS
12. FOMENTAR LES RELACIONS ESTRATÈGIQUES

• Les prioritats d’implantació de les estratègies s’han definit en funció de la importància que tenen per assolir
els posicionaments plantejats i de l’estat actual inicial. La prioritat determina el grau d’esforç (polític, tècnic,
econòmic, temporal, etc.) comparatiu que es posarà en cadascuna de les estratègies. Per visualitzar aquesta
prioritat, en el quadre següent s’han assignat prioritats de més a menys posant 5* a les estratègies més
prioritàries. En aquest esquema es presenten en requadres de color blanc les estratègies amb incidència en
tots els àmbits de la recerca, en requadres negre les estratègies amb incidència en els àmbits prioritaris de
recerca i en requadres grisos les estratègies amb incidència en tots els àmbits però amb aplicació selectiva en
els àmbits prioritaris.
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3.2 LÍNIES D’ACTUACIÓ A DESENVOLUPAR

• A continuació es presenten les estratègies i les línies d’actuació que s’haurien de desenvolupar. Les
estratègies s’han dividit en funció del grau de relació amb els àmbits estratègics de la URV.

• Alguna de les línies d’actuació d’una determinada estratègia pot tenir una incidència diferent en els àmbits
considerats estratègics i en els que no.

• Les línies d’actuació presentades són indicatives de l’acció i, per tant, poden ser revisades en un futur en
funció del grau de significativitat que tinguin per l’acompliment de l’estratègia. Al mateix temps, queda
oberta la possibilitat d’incorporar-ne de noves en funció de noves anàlisis i condicionants que es puguin
presentar.

ESTRATÈGIES LÍNIES D'ACTUACIÓ

1. Fomentar el desenvolupament de
les capacitats del personal dedicat a
la recerca

- Pla de tutorització i desenvolupament per al personal
investigador. 
- Marc de formació de les capacitats investigadores.
- Pla de formació del personal tècnic de suport a la recerca.

2. Establir d’un marc propi per al
desenvolupament de la recerca 

- Modular la dedicació a les activitats docent, científica i gestió.
- Establir un sistema d’incentivació i reconeixement de la qualitat
científica.

3. Redefinir l’estructuració i les
funcions relacionades amb la
recerca

- Adequar l’organització de la recerca als canvis promoguts per
la legislació vigent
- Revisar el paper i les funcions de la FURV, els departaments,
els grups de recerca, els serveis de suport i els centres
d’innovació en el sistema d'R+D+I recerca-desenvolupament-
innovació), en la definició dels nous estatuts.
- Establir les necessitats de suport tècnic per a la direcció i gestió
estratègica de la recerca.

4. Millorar sistemes de gestió de la
informació i del coneixement

- Definir i posar en marxa un sistema d’indicadors de qualitat de
la recerca per avaluar l'assoliment dels posicionaments
horitzontal i vertical.
- Revisar la idoneïtat dels sistemes informàtics de suport a la
gestió de la recerca.
- Implantar sistemes de compartició del coneixement i bones
pràctiques en la gestió i el desenvolupament de la recerca.

5. Divulgar la potencialitat científica i
els resultats de la recerca

- Definir un pla de comunicació científica en els diferents àmbits
científics de la Universitat.
- Estructurar la comunicació científica a través d'una xarxa
d'editors.
- Promoure la projecció de la tasca investigadora en els diferents
mitjants de comunicació interns i externs.
- Desenvolupar un programa educatiu de promoció de la ciència. 
- La millora dels mecanismes de transferència de tecnologia.

ESTRATÈGIES I LÍNIES D'ACTUACIÓ AMB INCIDÈNCIA
EN TOTS ELS ÀMBITS DE RECERCA
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ESTRATÈGIES LÍNIES D'ACTUACIÓ

6. Desenvolupar un sistema proactiu
d’atracció i renovació del capital
humà per a la recerca

- Planificar les necessitats de personal investigador i establir
plans d’atracció dels perfils planificats.
- Desenvolupar mecanismes de selecció institucionals de
qualitat.
- Facilitar el procés d’integració del personal incorporat.
- Elaborar una programació per la renovació del personal senior
dels grups d’investigació.

7. Facilitar l’accés a les
infraestructures i a la informació
científica 

- Establir acords i aliances externes.
- Fomentar la compartició interna de recursos.
- Mantenir el sistema de cofinançament institucional.
- Aprofitar les possibilitats de la Llei de mecenatge. 
- Potenciar la documentació i la biliografia virtual.

8. Posar en marxa una política de
grups de recerca que afavoreixi els
posicionaments de futur 

- Fomentar la incorporació del personal amb funció investigadora
a la recerca activa, en grups nous o existents.
- Definir un marc per al foment de la creació de grups
emprenedors. 
- Establiment de mecanismes específics de suport institucional
per assolir i mantenir els nivells d’excel·lència dels grups de
màxim nivell.

9. Reforçar la captació activa de
recursos i orientar els mecanismes
d’assignació horitzontal i vertical

- Elaborar i implantar un programa marc d’estratègia i gestió
econòmica del sistema de recerca.
- Seguir desenvolupant una política d’assignació de recursos
(personal tècnic de suport, becaris, altre personal investigador,
infraestructures, etc.) en funció dels resultats científics.
- Establir un sistema d’assignació de recursos addicionals
estratègics per als àmbits prioritaris de recerca de la URV.

10. Millorar els sistemes de qualitat i
avaluació de la recerca

- Definir un sistema de qualitat per al desenvolupament i la
gestió de la recerca.
- Elaborar un sistema integral d’avaluació i assegurament de la
qualitat per al desenvolupament de la recerca.
-Establir mecanismes i instruments per millorar la rendició de
comptes.

ESTRATÈGIES AMB INCIDÈNCIA EN TOTS ELS ÀMBITS DE RECERCA PERÒ AMB 
APLICACIÓ SELECTIVA EN ELS ÀMBITS PRIORITARIS

ESTRATÈGIES LÍNIES D'ACTUACIÓ

11. Definir i impulsar els àmbits de
recerca prioritaris

- Definir els àmbits prioritaris de projecció de futur: presentació
de propostes i anàlisi proactiva de necessitats.
- Estructurar els àmbits prioritaris: concretar criteris participants,
marc de compromís, mecanismes de gestió...
- Elaborar plans estratègics dels àmbits prioritaris.
- Establir un suport tècnic per la direcció i gestió estratègica dels
àmbits prioritaris.

12. Fomentar les relacions i acords
estratègics

- Impulsar les actuacions de col·laboració estratègica amb 
centres de recerca.
- Fomentar a la participació en xarxes de qualitat. 
- Programar la mobilitat científica en relació amb les prioritats 
estratègiques de la URV.

ESTRATÈGIES APLICABLES ALS ÀMBITS PRIORITARIS DE RECERCA



10

4. ÀMBITS PRIORITARIS DE RECERCA DE LA URV

4.1 TIPUS I CARACTERÍSTIQUES DELS ÀMBITS PRIORITARIS DE RECERCA

• Els àmbits prioritaris de recerca de la URV es generen a partir de l’impuls institucional (dalt-baix) i de
l’impuls de les unitats de recerca (baix-dalt) (vegeu l’esquema de la pàgina següent). Així, es pretén que hi
hagi uns àmbits (àmbits prioritaris ESTRATÈGICS) que parteixin de la voluntat general de la Universitat de
posicionar-se en àmbits que es consideren d’interès i en els quals la URV vol/pot excel·lir. D’altra banda, es
pretén que la dinàmica i la iniciativa de les unitats de recerca promogui, en altres àmbits que no siguin els
anteriors, una rellevància científica, bé actual (àmbits prioritaris per TRAJECTÒRIA) o de futur (àmbits
prioritaris de PROJECCIÓ).

• Els àmbits prioritaris de recerca, ja siguin els estratègics, els de trajectòria o els de projecció, gaudiran d’una
política d’incentius selectiva; en aquest sentit, s'hi aplicaran estratègies i línies d’actuació específiques i/o
s'hi modularan les estratègies i línies d’actuació generals per tal d’afavorir-los específicament. Això, però,
s’ha de fer garantint que el posicionament horitzontal (la millora de la qualitat científica en tots els àmbits de
la URV) no es ressenteixi de les polítiques selectives aplicades als àmbits prioritaris.

• Els àmbits prioritaris ESTRATÈGICS seran aprovats pel Claustre, i els àmbits prioritaris de
TRAJECTÒRIA i els de PROJECCIÓ seran aprovats per la Junta de Govern. Els criteris i procediment de
selecció seran aprovats respectivament pel Claustre i la Junta de Govern.

• A la pàgina següent es detallen les característiques que han de tenir els diferents tipus d’àmbits prioritaris.

4.2 ELS ÀMBITS PRIORITARIS ESTRATÈGICS:  CRITERIS I SELECCIÓ

• Els criteris de selecció dels àmbits estratègics són els següents.

EXTERNS
1. PRIORITATS CIENTÍFIQUES: Les polítiques de les administracions prioritzen l’àmbit en els seus

programes de recerca.
2. ENTORN: Participació de l’àmbit en la realitat social i econòmica del territori (Tarragona i

Catalunya).
3. SINERGIA: Sinergies amb agents estratègics relacionats amb àmbits.

INTERNS
4. SINGULARITAT: La URV per trajectòria o per perspectiva de futur té o pot tenir una posició

singular respecte a la resta d’universitats envers l’àmbit.
5. CAPACITAT: La URV disposa de capacitat inicial (coneixement) per posicionar-se

estratègicament en l’àmbit.
6. TRANSVERSALITAT: Una recerca d’excel·lència en l’àmbit va acompanyada d'una docència

1r/2n cicle i una formació continuada adient, un doctorat de qualitat, una transferència al mateix
nivell i una projecció social conseqüent.

• Els criteris de selecció es valoren a través dels indicadors i del procediment que s’indica a l’annex II.



ANNEX I

DEBILITATS FORTALESES AMENACES OPORTUNITATS

QUALITAT, AVALUACIÓ I RENDIMENT DE COMPTES  
No hi ha un marc general de qualitat de la recerca que abasti tots els nivells
(institucional, àmbit/àrea, departament, grup) i elements dels sistema (estratègia,
organització, recursos humans, infraestructures, etc.).

Hi ha un model intern d'avaluació qualitativa i quantitativa dels resultats de les
activitats de recerca dels grups que és clar i transparent i que està àmpliament
acceptat i compartit. Som universitat de referència.

Els països més avançats de la UE insisteixen a sol�licitar la implantació de sistemes
de qualitat per poder accedir a projectes de recerca de la UE, especialment en els
àmbits de les ciències experimentals i biomedicina.

La demanda d'indicadors de productivitat científica per part de la Generalitat en el
Contracte programa per a la millora de la qualitat està coberta amb el sistema de la
URV, encara que la seva explotació a tots els grups no és possible per la manca de
dades actualitzades.

La utilització de referents externs és escassa: avaluació externa per experts de
referència de projectes abans de la seva presentació, comitès assessors en àmbits
estratègics, etc.

Memòria de recerca de la URV amb la intenció que surti periòdicament. Les activitats d'R+D+I amb certes empreses requeriran la implantació de sistemes de
qualitat en el desenvolupament de projectes de recerca.

 

La rendició de comptes a diferents nivells (institucional, departament, grup) és
deficitària. No hi ha un sistema per avaluar el desenvolupament dels projectes i
comparar els resultats amb els objectius.

Marc de qualitat del doctorat definit, el qual potencia la qualitat de la formació com a
investigador del doctorand URV. Els doctorats ja estan sent avlualts segons els criteris
de qualitat fixats.

No hi ha un coneixement suficient de la satisfacció dels clients i dels resultats de les
activitats de transferència i innovació.

ESTRATÈGIA  
Als diferents nivells (institucional, departament, grups) no es té definida l'estratègia de
recerca a través d'un procés d'identificació de prioritats, anàlisi de febleses i
fortaleses, recursos necessaris i resultats a assolir. 

Existeix des de fa tres anys una política científica bàsicament horitzontal que està
internament molt acceptada i que ha donat bons resultats d'increment de la quantitat i
qualitat de la producció científica.

Les administracions públiques demanen que es visualitzi quina és la posició
estratègica de les universitats en matèria de recerca a l'hora de prioritzar les seves
actuacions.

Política vertical de la Generalitat concretant i concentrant àmbits de recerca en la URV
(Química, Arqueologia).

(COMPETÈNCIA-
ALIATS)

Algunes de les línies de política científica institucional no han assolit totalment els
objectius desitjats.

Hi ha una comissió de política científica en la qual es discuteixen les línies de política
científica, prioritats, repartiment recursos, etc.

Política europea bastant erràtica fins ara. Serveix poc de referència a llarg termini; en
els últims programes han canviat força àmbits prioritaris i instruments.

El dinamisme en R+D de l'entorn de la URV es preveu que s'incrementarà.

No hi ha una definició correcta de les línies de recerca. El seu nombre segons el mapa
de grups és altíssim.

S'ha creat un vicerectorat específic de política científica. Competidors (CSIC, etc.) molt potenciats per les administracions. Els plans de recerca de les administracions públiques estan definits: III Pla de
Recerca de la Generalitat, IV Pla Nacional de l'Estat i VI Programa Marc de la UE.

No es dediquen recursos a l'anàlisi i planificació estràtegica de la recerca institucional
ni d'àmbits específics.

(COMPETÈNCIA-
ALIATS)

ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LA RECERCA  
Dificultats de creació de nous grups emergents, emprenedors i dinàmics. Mapa de grups de recerca consolidat. Els programes de suport a projectes de les administracions tenen en compte

favorablement la massa crítica.
Centres singulars de recerca de la Generalitat que s'han vinculat la URV.

Manca de grups altament competitius a nivell internacional. Una bona part dels grups són actius i competeixen adequadament a nivell nacional i
estatal.

Només els grups altament competitius gaudiran d'un paper en xarxes, centres,
singulars, etc., que són els instruments de les polítiques de les administracions.

Parc Científic URV.

Fragmentació excessiva que implica masses crítiques dels grups/línies de recerca
molt baixes.

Hi ha una potencialitat de grups en certs àmbits, per tal d'assolir nivells de primera
línia internacional.

Centres singulars no vinculats a la URV (Generalitat). Centre de Turisme i Oci de la URV que desenvoluparà activitats docents i de recerca.

Resistència al canvi havent-hi una política científica acceptada. Els processos de gestió centralitzats són majoritàriament fluids i proactius. La
comunicacó amb els grups és molt bona. 

Parcs científics a Barcelona que concentren la captació de recursos d'empreses,
institucions, etc.

Edició de revista electrònica a la web institucional per comunicar les notícies de
docència i recerca.

La recerca no és una activitat regulada. S'ha habilitat un suport institucional en la preparació de projectes de recerca
europeus.

En la projecció científica, els mitjants de comunicació nacionals i estatals no són gaire
receptius a notícies científiques de "província".

Creació del Comitè Assessor d’Ètica en la Investigació Científica i Tecnològica
(estatal).

Baixa capacitat per la direcció i gestió de la recerca (gestió recursos humans,
economia, projectes, etc.). 

La web del Servei de Gestió de la Recerca conté tota la informació sobre
convocatòries, resolucions, mapa de grups, etc.

Reial decret que introdueix el sistema “d’examen” per a la concessió de patents.

Alguns processos de gestió claus no són fluïds: currículums PDI, classificació ítems
qualitat humanitats.

La difusió de la recerca s'ha potenciat en els darrers anys (encara cal, però, un
esforç).

No hi ha un codi establert d’ètica en la recerca i directrius per actuar quan es produeix
mala conducta en recerca. Tampoc hi ha una vigilància o procediment especial en
projectes sensibles.

Els temes referents a la propietat intel�lectual estan ben regulats i controlats.

RECURSOS HUMANS  
Manca de capacitat d'atracció d'investigadors d'especial mèrit i de potenciació de
joves investigadors.

Possiblitats d'atracció en projectes sòlids que donin perspectiva de futur. Entorn
incomparable de màxima qualitat de vida.

Competidors molt forts i atractius per l'atracció de personal investigador qualificat. Increment dels programes de les administracions públiques que potencïen la
incorporació de recursos humans qualificats a la recerca (ICREA, Ramon i Cajal).

No hi ha una carrera institucional d'investigador, en forma de nivells, promocions,
reconeixements, etc integrada en l'estratègia de la URV.

La universitat s'ha compromès econòmicament en l'atracció de nous investigadors
Ramón y Cajal 

Disminució de personal en formació que es vol incorporar a la recerca: baixa natalitat,
no significativitat del doctorat en certs àmbits, etc.

Personal en formació o qualificat estranger que vol incorporar-se a la recerca.

El control i avaluació del rendiment del personal en la recerca i l’equilibri de les
càrregues individuals entre recerca, docència i gestió no és adequat.

Hi ha un Pla de Formació del Personal Acadèmic general i un d'específic que permet
millorar les capacitats dels investigadors.

Poca consideració econòmica i laboral per als becaris de recerca. Polítiques de creació de places no lligades a la docència.

Nombre significatiu de potencials investigadors que són poc actius/no actius, 
concentrats en alguns àmbits científics.

Hi ha un programa per donar suport a la mobilitat dels investigadors. Poca capacitat d'absorció dels doctors per l'entorn laboral. Increment de potencialitat d'atracció en àmbits que puguin veures com estratègics i de
qualita a la URV.

Mitjana alta d'edat dels investigadors principals dels grups amb més producció
científica. No hi ha una planificació de la renovació del lideratge.

Es preveu la possibilitat que el personal es prengui un període sabàtic per tal de
concentrar-se en activitats de recerca.

No hi ha programes que afavoreixin la creació de grups amb joves investigadors.

Un percentatge elevat dels investigadors principals dels grups amb més qualitat
científica ocupa càrrecs de gestió.

La implantació del pacte de dedicació com a instrument de gestió del departament per
orientar la dedicació dels recursos humans i avaluar els resultats.

Dificultat per cobrir places d'investigador en formació en alguns àmbits de la recerca.

RECURSOS MATERIALS I ECONÒMICS  
L'estratègia i la gestió econòmica vinculada a la recerca és molt millorable. Hi ha un model de repartiment horitzontal de recursos (tècnics de suport, becaris,

infraestructures) clar i transparent relacionat amb els resultats qualitatius i quantitatius
dels grups de recerca. 

La gestió econòmica en els projectes, especialment europeus, és molt rellevant. Les
universitats de certs contextes tenen un gestió i estratègies de qualitat.

Llei de mecenatge. Pot facilitat la incorporació de recursos.

No hi ha una política de captació de recursos atípics (esponsorització, incorporació
equipaments, etc.) destinada a la recerca.

S'afavoreix la compartició d'infraestructures cientificotècniques. La relació amb empreses implica en general un increment de la capacitat de gestió
econòmica i pressupostària.

Programes d'Infraestructures de les administracions.

La mesura en què es tenen en compte els cànons, costos indirectes d’estructura, a
l’hora d’identificar el cost total d’un projecte és una qüestió mal resolta. No hi ha
cultura de cànons.

S'està treballant en un pla de gestió integral d'equipament científic. Manca de plans i ajuts de les administracions per al manteniment del parc
d'equipament científic que va incrementant-se anualment.

Possibilitats d'incorporar equipaments relacionats amb projectes amb empreses i
institucions.

No es fa un seguiment de les despeses dels projectes perquè es mantinguin en línia
amb les projeccions i es puguin prendre mesures, si és necessari.

S'ha implantat un nou aplicatiu de gestió econòmica i s'anirà implantant
progressivament un model de gestió descentralitzada.

Possibilitat de no seguir gaudin de fons FEDER per a la incorporació de
infraestructura científica degut a canvis en la UE (incorporació nous estats, nous
models d'assignació).

Establiment de programes de cooperació per compratir infraestructures amb altres
universitats.

RECURSOS INFORMACIONALS I GESTIÓ DEL CONEIXEMENT
No disposem d'autonomia suficient per al desenvolupament del sistema d'informació
de la recerca, el qual no està integrat als altres sistemes d'informació.

Existència d'un sistema informàtic amb potencial que permet coneìxer els resultats i
activitats (GREC).

Excés d'informació científica en molts àmbits de recerca que s'ha de processar per
poder tenir una visió dels avenços.

Consorci de biblioteques universitàries de Catalunya.

No es comparteix internament el coneixement sobre la recerca: temes de treball,
bones pràctiques d'organització i gestió dels recursos, etc.

Increment de revistes electròniques en xarxa i material bibliogràfic. Increment d'exigència externa d'indicadors de recerca. Programes que faciliten la implantació de xarxes.

No es pot conèixer adequadament els resultats de la productivitat científica de la URV,
malgrat disposar d'un sistema informàtic d'introducció dels currículums.

Increment de la involucració de la URV en xarxes de recerca.  

ANÀLISI ESTRATÈGICA DE LA RECERCA A LA URV 

FACTORS INTERNS FACTORS EXTERNS
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ANNEX II

PROCEDIMENT DE VALORACIÓ I SELECCIÓ DELS ÀMBITS ESTRATÈGICS DE RECERCA

La definició dels àmbits estratègics de la recerca a la URV es realitza a partir de la valoració dels indicadors
determinats per a cada criteri extern i intern. Cada criteri i indicador té assignat un pes específic en la valoració
global de l’àrea temàtica, tal com es mostra a la taula de la pàgina següent. D’altra banda, per valorar els criteris
i indicadors esmentats s’ha escollit una doble classificació (vegeu pàgina 18) :

1. Àrees temàtiques ANEP: aglutinen totes les àrees de coneixement en 24 àrees temàtiques.
2. Àmbits d’activitat: aglutinen els sectors del mercat laboral i productiu.

El motiu doble classificació és, d’una banda, el fet que les polítiques de les administracions estan introduint
aquest doble criteri de priorització i, d’altra banda, perquè alguns àmbits de la recerca de la universitat estan
orientats a àmbits d’activitat/sectors productius específics.

El resultat final de priorització àrees estratègiques pot ser, doncs, una combinació d’àrees temàtiques i àmbits
d’activitat/sectors productius. S’ha vist útil, en alguns casos, introduir una valoració de subàrees temàtiques o
subsectors d'activitat/productius.

CRITERIS I INDICADORS EXTERNS

1. PRIORITAT DE LES ADMINISTRACIONS

Es fixa com a indicador la inclusió de les àrees temàtiques avaluades com a línia prioritària i/o estratègica en
les polítiques de recerca de l’administració autonòmica, administració central i en l’àmbit de la Unió
Europea. El procediment de valoració d’aquest criteri consisteix a realitzar una anàlisi valorativa dels
programes d’R+D dels esmentats ens administratius.

• Àmbit autonòmic: Anàlisi de les àrees de gestió definides en el III Pla de Recerca de la Generalitat
de Catalunya.

• Àmbit estatal: Anàlisi de les àrees definides en el IV Pla Nacional d'I+D+I.
• Àmbit europeu: Anàlisi dels camps temàtics prioritaris de la investigació previstos en el VI

Programa Marc de la Unió Europea.

2. ENTORN

Aquest criteri pretén valorar la incidència de cada àrea temàtica en l’entorn immediat de la demarcació de
Tarragona i en el conjunt de Catalunya a partir de:

• L’impacte de cada àrea en el sector econòmic i productiu: Es realitza una valoració de la
participació de cada àrea temàtica en el producte interior brut (PIB) de les comarques de Tarragona
i de Catalunya dels últims anys, segons consta en diferents publicacions i estudis sobre aquesta
temàtica realitzats tant per institucions públiques com privades.

• La detecció d’àrees temàtiques i sectors amb unes característiques pròpies que li confereixen un
caire singular i/o específic dins l’entorn de la demarcació i/o del conjunt de Catalunya, on
esdevenen estratègics.

3. SINERGIA

Es fa una anàlisi valorativa de l’existència d’institucions —públiques i privades— i d’agents socials i
econòmics de l’entorn immediat de la província de Tarragona susceptibles de generar al seu voltant
sinergies (que poden derivar en aliances estratègiques) que afavoreixin, en el present i/o en el futur, la
recerca de la URV.
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CRITERIS I INDICADORS INTERNS

4. SINGULARITAT

En aquest criteri es realitza una valoració qualitativa de la posició actual o de prospectiva de futur que pot
tenir la URV en relació amb la resta de les universitats catalanes dins una mateixa àrea temàtica.

Per a la valoració del criteri s’utilitza el mapa de grups de recerca consolidats a Catalunya descrits a Recerca
a Catalunya: Centres de recerca, grups de recerca, departaments universitaris i serveis cientifícotècnics,
editat en el marc del II Pla de Recerca de Catalunya 1997-2000.

5. CAPACITAT

Aquest criteri s’avalua a partir de la valoració de l’existència de massa crítica i de coneixement —expressat
en termes de producció científica— dels grups de recerca que configuren el mapa de grups de la URV i que,
alhora, estan relacionats amb cada una de les àrees de coneixement associades a cada àrea temàtica
analitzada. Per tant, cada àrea temàtica partint de, en primer lloc, la valoració prèvia del grup/s de recerca
associat/s a una àrea de coneixement i, en segon lloc, de la valoració de l'àrea/es de coneixement integrades
en una mateixa àrea temàtica.

6. TRANSVERSALITAT

En la valoració d’aquest criteri es consideren els indicadors que mesuren els factors que confereixen a la
recerca un caire de qualitat.

• Docència: Existència de titulacions homologades de 1r i 2n, i 2n cicle relacionades amb cadascuna de
les àrees temàtiques valorades a través de les àrees de coneixement que hi imparteixen docència i que,
alhora, estan assignades a una àrea temàtica.

• Doctorat de qualitat: Es valora l’existència de programes de doctorat i els programes interuniversitaris
que han accedit al programa de doctorat de qualitat de la URV i al seu sistema d’ajuts previstos.

• Transferència i formació continuada: Es realitza una valoració del volum i el nivell d’importància dels
serveis de transferència realitzats pels grups de recerca —definits pel mapa de grups de la URV—
associats a una àrea temàtica determinada mitjançant una àrea de coneixement. Així, cada àrea temàtica
es valora a partir de, en primer lloc, la valoració prèvia del grup/s de recerca associat/s a una àrea de
coneixement i, en segon lloc, de la valoració de l’àrea/es de coneixement integrada/es en una mateixa
àrea temàtica i la valoració dels postgraus i formació continuada. També es valora el grau d’implantació
de postgraus en cadascuna de les àrees temàtiques i àmbits d’activitat.

• Projecció i reconeixement social: Es valora l’impacte de l’activitat de recerca desenvolupada pels grups
de la URV en cada àmbit temàtic, en la societat en general a partir de la consecució de premis,
distincions i altres tipus de reconeixement públic a través del qual es projecta la seva activitat.




