
Ajuts a infraestructures i equipament científic i tècnic 2015 
BOE 14 – 16.01.2015 

 
Característiques i calendari d’aplicació a la Universitat Rovira i Virgili 

 
 
1. Objecte: Els objectius d’aquesta acció són: 
 
Regular la concessió d’ajudes públiques a infraestructures i equipament científic i tècnic. 
 
Proveir, mantenir i actualitzar les infraestructures científiques i tècniques per a que siguin 
accessibles a tots els agents del Sistema i facilitar una investigació científica i tècnica de qualitat. 
En concret, contempla l’adquisició i millora d’infraestructures i equipament científic i tecnològic, 
preferiblement d’ús compartit. 
 
Fomentar la programació conjunta amb comunitats autònomes, facilitant que les sol·licituds que, 
tot i haver obtingut una avaluació favorable, no puguin rebre finançament, puguin rebre 
finançament en convocatòries anàlogues, articulades mitjançant convenis amb les comunitats 
autònomes. 
 
 
2. Sol·licitants: Entre altres, les universitats públiques. 
 
 
3. Període d’execució: La inversió s’ha de realitzar entre l’1 de gener de 2016 i el 31 de 
desembre de 2017. Per tant, la data de factura haurà d’estar compresa entre aquestes dues dates. 
 
 
4. Quantia dels ajuts: 
 
El cost total subvencionable de cada projecte haurà de ser entre 100.000€ i 1.000.000€. No 
s’admetrà el fraccionament en diferents projectes d’equips amb cost igual o superior a 1.000.000€. 
 
Es podrà anticipar fins al 100% del cost subvencionable dels projectes, segons les opcions 
següents: 
 
a) Sol·licitud del 100% del cost subvencionable. 
b) Sol·licitud de la bestreta del cofinançament FEDER (50%). 
 
El beneficiari retornarà la part del préstec corresponent al cofinançament nacional i el FEDER 
compensarà la part de bestreta corresponent al cofinançament comunitari. 
 
La part del bestreta corresponent al cofinançament comunitari estarà subjecta a les condicions i 
requisits següents: 
 
a) Termini màxim d’amortització: Fins a dos anys comptats després del pagament del saldo final 

del Programa Operatiu (Article 77 del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i 
del Consell de 17 de desembre de 2013. 

b) Tipus d’interès: 0% anual. 
c) Garantia: Veure article 13 de les bases reguladores. Cas de ser necessària la constitució de 

garanties, aquesta serà un 25% de la quantia anticipada. 
 
La part del préstec corresponent al cofinançament nacional (50%) estarà subjecta a les condicions 
i requisits següents: 
 
a) Termini màxim d’amortització: Deu anys mitjançant reemborsaments anuals, sense període de 

carència. 
b) Tipus d’interès: 0,089%, resultant d’incrementar en 0,01 l’Euribor a un any del mes de 

novembre de 2015 (BOE de 02/12/2015). 



c) Garantia: Veure article 13 de les bases reguladores. En cas de ser necessària la constitució de 
garanties, aquesta serà un 25% de la quantia anticipada. 

 
 
5. Sol·licituds: 
 
Cada entitat sol·licitant presentarà una única sol·licitud, en la que s’agruparan tots els seus 
projectes i que estarà integrada, com contingut mínim, pels formularis següents: 
 
a) Una memòria general de la institució, que inclourà: 

 un resum motivat dels diversos projectes i la vinculació entre ells o amb projectes que altres 
sol·licitants presentin a la convocatòria, si escau, 

 Acreditació de la condició de beneficiari 
 Declaració d’IVA suportat pel sol·licitant 
 Declaracions responsables, si s’escau 

 
b) Projectes d’equipament científic i tecnològic: 

 S’entén per projecte una unitat d’adquisició d’equips amb autonomia per al seu 
funcionament, que pot ser un únic equip o bé un conjunt d’equips per a la dotació d’un espai 
únic. D’igual manera, un projecte pot estar integrat pels elements necessaris per actualitzar 
o millorar un equip amb autonomia per al seu funcionament que hagi quedat obsolet. Es 
presentarà un projecte independent per cada actuació, que inclourà l’equip/s per als quals 
es sol·licita finançament. 

 Documentació: 
o Memòria tècnica del projecte, segons model normalitzat (aplicació telemàtica). 
o Factures proforma o document equivalent que acrediti el cost total de l’actuació. 
o Currículum vitae del responsable científic i tecnològic del projecte, així com dels 

membres de l’equip investigador, segons format normalitzat (aplicació telemàtica). 
o Memòria explicativa del efecte sòcio-econòmic en l’Estat/regió en el cas de concessió de 

finançament sol·licitada.  
o Documentació de suport al projecte, emesa per altres organismes interessats en la seva 

execució. 
 
 
6. Lloc i termini de presentació de sol·licituds: Les propostes d’equipament dels grups de 
recerca han de presentar-se al Servei de Gestió de la Recerca en format electrònic a l’adreça 
següent carlos.garcia@urv.cat fins al dia 29/01/2016. 
 
 
7. Calendari previst d’aplicació: 
 
 Presentació sol·licituds dels grups de recerca a la URV: .............................. fins al 29/01/2016 
 Presentació sol·licitud URV al MINECO: ....................................................... fins al 05/02/2016 

 
Els tècnics de gestió de projectes estan a la vostra disposició per a qualsevol aclariment. 
 
Podeu trobar més informació a la pàgina web següent. 
 
Josep Manel Ricart Pla 
Vicerector de Política Científica i de Recerca 
 
Tarragona, 19 de gener de 2016 


