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Acord del Consell de Govern de 24 de febrer de 2011 pel qual s’aprova el 
programa d’ajuts URV-Banco Santander 2011 per fomentar la incorporació 
i visualtizació d’investigadors emergents a la URV (LINE2011)

PROGRAMA D’AJUTS PER FOMENTAR LA INCORPORACIÓ I VISUALITZACIÓ 
D’INVESTIGADORS EMERGENTS A LA URV–BANCO SANTANDER 2011 (LINE2011)

Preàmbul

La Universitat Rovira i Virgili (en endavant URV) i els seus membres treballen per 
incrementar la generació del coneixement (R+D+I).

Una de les missions principals de les universitats és augmentar en quantitat i 
qualitat el nivell de recerca en benefici de la millora de la docència i com a mitjà 
per al progrés de la societat. Per això, cal afavorir que, en totes les àrees de 
investigació, s’assoleixin nivells de qualitat i reconeixement científic cada vegada 
més elevats.

Els projectes d’investigació són el mecanisme de participació adient per a la 
realització d’activitats que impliquin un increment dels coneixements científics i 
tecnològics, tant en quantitat com en qualitat. A més, donat que el finançament de 
les activitats d’R+D+I s’obté, bàsicament, a través de convocatòries en règim de 
publicitat, objectivitat i concurrència competitiva de les administracions, resulta 
prioritari aconseguir que la URV sigui present en tots els programes existents en 
l’àmbit català, estatal, europeu i internacional.

Per assolir aquest objectiu, la URV va iniciar l’any 2005 una convocatòria anual 
d’ajuts oberta a totes les àrees del coneixement per a la incorporació a la recerca 
(AIRE) del personal investigador que no hagués participat en projectes de recerca 
competitius durant els tres anys anteriors, que ha tingut continuïtat fins als nostres 
dies. Amb la mateixa finalitat, l’any 2010 es va fomentar la incorporació a la 
recerca del personal investigador de la URV a través de la realització de projectes 
d’investigació en educació (APREN).

En el moment actual, cal potenciar el lideratge del personal investigador de la 
URV que participa en projectes d’altres universitats amb l’objectiu de visualitzar la 
nostra Universitat a través de projectes competitius.

Amb aquesta finalitat es planteja la present proposta, que s‘emmarca dins el Pla 
de Recerca Universitat Rovira i Virgili – Banco Santander, establert al conveni de 
col·laboració signat per ambdues entitats el dia 1 de gener de 2009, i compta 
també amb el suport del Programa de Foment de la Recerca Universitària de la 
Generalitat de Catalunya.

1. Objecte

L’objecte d’aquest programa és facilitar la participació i el lideratge del personal 
docent i investigador de la URV mitjançant un projecte que es presentarà en la 
primera convocatòria competitiva en què es donin les condicions adients.

2. SOl·licitantS i requiSitS

2.1 Investigador/a principal

2.1.1 Tenir vinculació estatutària o contractual amb la URV, a temps complet, per 
realitzar l’activitat investigadora.

2.1.2 Tenir el pacte de dedicació de la URV complet.
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2.1.3 Pertànyer a un grup de recerca de la URV, segons el Mapa de grups de 
recerca vigent.

2.1.4 Posseir la titulació requerida en la corresponent convocatòria competitiva.

2.1.5 No haver participat en els darrers tres anys, a comptar des de la data de 
presentació de la sol·licitud, en un projecte d’investigació del Pla estatal 
d’R+D+I o en d’altres similars, en el qual l’investigador/a principal sigui de 
la URV. Excepcionalment, es pot considerar la possibilitat que hagin estat 
dos anys en lloc de tres, si el projecte en què s’ha participat té aquesta 
durada.

2.2 La resta de l’equip investigador ha d’estar format per personal docent 
i investigador de la URV amb el pacte de dedicació complet i per aquell 
altre personal de la URV que, sense haver-lo de complir, realitzi funcions 
d’investigació. En general, es valorarà de manera positiva que compleixi 
els mateixos requisits que l’investigador/a principal.

2.3 L’equip investigador pot comptar amb el suport i l’assessorament d’altres 
investigadors de dins i fora de la URV, en qualitat de col·laboradors científics, 
que han de constar en el pla de treball.

2.4 Tant l’investigador/a principal com la resta de l’equip investigador no han 
d’haver estat beneficiaris d’un ajut AIRE o APREN.

3. DuraDa

Els projectes d’investigació s’han d’executar abans del 31-12-2012.

4. DOtació, quantia DelS ajutS, DeSPeSeS elegibleS i Pagament

4.1 La quantia màxima destinada a finançar aquest programa és de 60.000 
€, aportats a parts iguals, d’una part, pel conveni esmentat entre la URV 
i el Banco Santander i, d’una altra, pel programa de foment de la recerca 
universitària de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2011.

4.2 La dotació econòmica és de 6.000 € com a màxim per projecte.

4.3 Les despeses elegibles són:

4.3.1 Despeses de personal

4.3.1.1 Despeses ocasionades per la participació de personal contractat 
temporal, aliè al vinculat estatutàriament o contractualment de forma 
permanent a la URV, que pot incorporar-se al projecte durant tot o 
part del temps de vigència previst, amb dedicació parcial o total, 
sense que això impliqui cap compromís respecte a la seva posterior 
incorporació a la URV.

4.3.1.2 D’igual manera, les despeses de personal poden dedicar-se a 
sufragar les despeses ocasionades per la participació d’estudiants, 
preferentment de màster o de doctorat de la URV. Aquest personal 
ha d’incorporar–se sota la modalitat de becari de projecte, segons la 
normativa vigent i les normes d’aplicació a la URV, sense que això 
impliqui cap compromís respecte a la seva posterior incorporació a la 
URV.

4.3.2 Despeses d’execució: despeses degudament justificades, com ara l’adquisició 
de petit equipament científic i tècnic, material bibliogràfic, material fungible, 
viatges i dietes, així com les despeses d’utilització de serveis generals de 
suport a la recerca i altres.

4.4 L’import de l’ajut s’ha de lliurar en dos terminis. El primer, corresponent al 
60%, es tramita un cop resolta la convocatòria i formalitzada l’acceptació. El 
segon pagament, corresponent al 40% restant, s’ha de fer quan la URV rebi 
la notificació de la concessió d’un ajut en una convocatòria competitiva. 
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5. termini De PreSentació De SOl·licituDS

El termini de presentació de sol·licituds resta obert des de l’1 fins al 31 de març 
de 2011.

6. FOrma De PreSentació De SOl·licituDS

6.1 Les sol·licituds han de ser presentades per l’investigador/a principal i han de 
comptar amb la signatura de conformitat de cada investigador participant, 
de l’investigador/a responsable del grup de recerca al qual pertany i del 
director/a del departament al qual està adscrit.

6.2 Els sol·licitants han d’enquadrar la seva sol·licitud dins una de les àrees 
prioritàries, programes nacionals o àrees temàtiques indicades a l’annex 
número 1. 

6.3 Les sol·licituds s’han d’emplenar a través dels mitjans telemàtics facilitats 
per la Universitat Rovira i Virgili a l’adreça de (XXXX, fins a les XXh del dia 
XX).

7. DOcumentació

La sol·licitud ha d’incloure la informació següent:

7.1 Dades d’identificació del projecte i de l’investigador/a principal.

7.2 Relació dels membres de l’equip investigador que participen en el 
projecte.

7.3 Memòria científica i tècnica, redactada segons l’imprès normalitzat, que ha 
d’incloure els apartats següents:

7.3.1 Objectius

7.3.2 Pla de treball

7.3.3 Pressupost del projecte, que ha d’incloure la quantia global (que es presenta 
a concurrència competitiva externa) i específica (fins a un màxim de 6.000 
€, que es presenta a la URV)

7.3.4 Proposta del programa competitiu al qual es pretén presentar el projecte i 
el primer any en què es podria presentar

7.3.5 Pla de difusió i divulgació de resultats, especialment de visibilitat 
internacional

7.3.6 Declaració en què constin els ajuts obtinguts i sol·licitats

7.4 Autoritzacions i documentació adient segons el que estableixen les bases 
de la convocatòria.

7.5 Currículum de cadascun dels membres de l’equip d’investigació, redactat 
segons l’imprès normalitzat. En cas que la URV disposi del currículum en 
format electrònic a la base de dades institucional, no caldrà presentar-lo.

8. avaluació

8.1 Els projectes han de ser avaluats, com a mínim, per dos membres de la 
Comissió Delegada d’Investigació i Transferència. Aquesta pot comptar 
amb altres avaluadors en qualitat d’experts quan l’àrea d’investigació dels 
projectes en demani la participació.

8.2 Els projectes es valoren d’acord amb els criteris i barems següents:

8.2.1 Memòria científica i tècnica: 40%
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8.2.2 Pressupost justificat per a la consecució d’un projecte en convocatòria 
competitiva: 20%

8.2.3 Currículum de l’investigador/a principal del grup: 30%

8.2.4 Currículum del grup de recerca: 10%

8.3 La puntuació màxima que es pot obtenir com a resultat del procés d’avaluació 
és 100.

8.4 La proposta d’atorgament de projectes serà elevada a la Comissió 
d’Investigació i Transferència, que la ratificarà, si escau. La Comissió 
convidarà un representant del Banco Santander.

8.5 El resultat i els comentaris d’avaluació s’han de notificar de manera anònima 
als investigadors principals de les sol·licituds presentades.

9. reSOlució

Les sol·licituds ha de ser resoltes i notificades per escrit a l’investigador/a principal 
del projecte en el termini màxim de tres mesos des que acabi el termini de 
presentació de sol·licituds.

10. Seguiment DelS PrOjecteS

10.1 La URV ha de proporcionar el suport de tècnics en gestió de projectes, tant 
en el moment d’elaborar i planificar la sol·licitud d’ajut com en executar i 
justificar els ajuts concedits.

10.2 El seguiment científic i econòmic del projecte finançat correspon al 
Vicerectorat d’Investigació i Relacions amb Institucions Sanitàries. 
L’informe de seguiment s’ha de realitzar al cap de dotze mesos de la 
concessió de l’ajut o bé en el moment d’aconseguir-lo per via competitiva. 
En cas que s’exhaureixi el període d’execució fins al 31/12/2012, l’informe 
final s’ha de presentar en el termini d’un mes des de la data de finalització 
del projecte. L’informe final ha d’incloure la descripció de les fites i 
l’assoliment dels objectius fins a la data, així com la justificació econòmica 
corresponent.

10.3 L’investigador/a principal ha de presentar mitjançant una exposició oral els 
resultats del projecte d’investigació a la Comissió Delegada d’Investigació i 
Transferència.

10.4 La Comissió Delegada d’Investigació i Transferència ha de resoldre 
qualsevol dubte sobre la interpretació d’aquesta convocatòria.

11. Publicitat

Les publicacions i altres resultats que derivin del projecte han de mencionar, en 
l’apartat adequat, la Universitat Rovira i Virgili, el Banco Santander i la Generalitat 
de Catalunya com a entitats finançadores, i han de fer esment del número de 
referència assignat al projecte.

12. méS inFOrmació

Atenció telefònica:.................................... 977 559 522

Atenció electrònica:................................... grec@urv.cat
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13. entraDa en vigOr

Aquesta resolució entra en vigor el dia que s’aprova.

La vicerectora d’Investigació i Relacions amb Institucions Sanitàries

Rosa Solà i Alberich

Tarragona, 15 de febrer de 2011


