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AJUTS URV‐FUNDACIÓ BANCÀRIA “LA CAIXA” PER REALITZAR ESTADES DE RECERCA A 
L'ESTRANGER (ARES2017) 
 
Resolució de 9 de febrer de 2017, del vicerector de Política Científica i de Recerca, president 
de la Comissió de Política Científica i de Transferència, delegada del Consell de Govern, en 
execució de l’acord de 9 de febrer de 2017 de la citada Comissió, per la qual es convoquen 
ajuts per desenvolupar estades de recerca en centres internacionals de prestigi per part del 
personal  investigador  de  la URV  en  col∙laboració  amb  la  Fundació  Bancària  “la  Caixa” 
(ARES2017). 
 
Preàmbul 
 
La Universitat Rovira i Virgili (d’ara endavant URV) és una institució dedicada a la prestació 
del  servei  públic  de  l'educació  superior  i  de  la  investigació, mitjançant  la  docència,  la 
recerca i l’estudi, que facilita als membres de la comunitat universitària, a les organitzacions 
i al conjunt de la societat les habilitats, les idees i els coneixements científics necessaris per 
viure  i  treballar  de  forma  satisfactòria  i  solidària  en  un món  que  canvia  socialment  i 
tècnicament de manera continuada. 
 
En el desenvolupament de les seves funcions, la URV vol, entre d’altres finalitats, 
 

 Assolir  els  nivells  d'excel∙lència  més  alts  en  els  processos  d’ensenyament  i 
aprenentatge de nivell superior, amb  la  finalitat de proporcionar a  les persones el 
màxim grau de capacitació al llarg de la vida, contribuint al seu desenvolupament com 
a ciutadans i com a professionals. 

 Generar,  transferir  i socialitzar el coneixement amb  la  finalitat d’ajudar al progrés 
sostingut i sostenible de la societat. 

 Assumir el paper de motor d’un desenvolupament humà, responsable  i sostenible, 
sobretot  en  l’àmbit  social,  cultural  i  econòmic  de  les  comarques meridionals  de 
Catalunya,  mitjançant  la  recerca  independent,  la  transmissió  i  l’aplicació  del 
coneixement. 

 Reivindicar la universalitat del coneixement, inherent a la Universitat, com a vehicle 
de  comunicació  i  diàleg  entre  els  pobles,  tot  fomentant  la  màxima 
internacionalització de les activitats universitàries. 

 
Per aconseguir aquestes finalitats, la URV contempla entre les seves competències: 
 

 La creació i gestió de fons d’ajut a l’estudi, la investigació, la difusió de la cultura i la 
cobertura de prestacions socials. 

 L’establiment  de  convenis  i  acords  amb  altres  institucions  universitàries,  amb 
organismes  de  caràcter  científic  i  cultural,  amb  persones  físiques  i  amb  entitats 
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públiques i privades. 
 
Per la seva banda, la Fundació Bancària ”la Caixa” estableix que la seva missió és contribuir 
al progrés de  les persones  i de  la societat, amb una  incidència especial en els col∙lectius 
més vulnerables, bé a través de programes propis, aliances estratègiques o col∙laboracions 
amb tercers, bé mitjançant actuacions eficients, i si escau innovadores, avaluables quant 
als resultats i susceptibles de ser transferides a altres entitats. 
 
La Fundació Bancària ”la Caixa” desenvolupa, entre d’altres, programes científics amb una 
vocació  transformadora.  En  particular  La  Fundació  Bancària  ”la  Caixa”  dóna  suport  a 
projectes de recerca d’excel∙lència en diversos àmbits, alhora que vol apropar la ciència i el 
procés  d’investigació  a  la  ciutadania,  fent‐la  còmplice  i  partícip  dels  avenços  i  de  les 
repercussions  de  les  investigacions  desenvolupades  al  nostre  país,  i  té  la  voluntat  de 
contribuir a crear una opinió cada cop més favorable i informada de la ciutadania cap a la 
recerca a través de la incorporació del concepte de Recerca i Innovació Responsables (RRI) 
com a nou paradigma democratitzador dels processos de recerca i innovació. 
 
La URV i la Fundació Bancaria ”la Caixa”, convençudes doncs de la importància del progrés 
científic, la investigació, la mobilitat i la qualificació professional per al desenvolupament 
de la societat, van signar l’1 de novembre de 2016 un conveni de col∙laboració per facilitar 
el desenvolupament de la carrera investigadora i la participació del personal investigador 
de la URV en projectes de recerca mitjançant el finançament d’actuacions que permetessin 
la mobilitat  i  la  realització d’estades de  recerca en universitats o centres de  recerca de 
prestigi internacional, atesa la importància d’aquests tipus d’activitats. 
 
La mobilitat  esdevé  un  procés  clau  per  a  la  formació  del  personal  investigador  i  una 
oportunitat per a la seva consolidació i especialització professional. 
 
Les estades de  recerca en centres de prestigi  faciliten  la col∙laboració entre el personal 
investigador  de  tota  la  comunitat  científica  i  contribueixen  a  la millora  dels  resultats 
científics  obtinguts  i,  en  conseqüència,  a  la  qualitat  i  la  internacionalització  de  la 
investigació. 
 
Actualment, la URV col∙labora amb unes 1.000 institucions de fora de l'Estat espanyol amb 
més de 1.000 publicacions conjuntes els darrers 3 anys en tots els àmbits del coneixement. 
Sabem, també, que hi ha 6.000 institucions que són col∙laboradores potencials de la URV. 
És important, doncs, mantenir les relacions existents i proposar‐ne de noves. 
 
En aquest sentit, el programa vol promoure la col∙laboració dels investigadors i grups de 
recerca de  la URV amb els d'universitats  i centres de reconegut prestigi  internacional de 
fora de l'Estat espanyol amb la finalitat d’adquirir noves competències, utilitzar equips d'alt 
nivell, consolidar vincles o establir‐ne de nous per a la realització de projectes conjunts de 
recerca  i/o  per  a  la  preparació  de  grans  projectes  de  recerca  en  l'àmbit  d’H2020. Així 
mateix,  el  programa  vol  potenciar  la  formació  i  especialització  científica  i  tècnica  del 
personal investigador en formació, de manera que l’estada en centres, universitats o grups 
de reconegut prestigi ha de suposar una millora per al seu projecte de tesi doctoral i complir 
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amb el requisit per a l’obtenció de la Menció Internacional. 
 
Així  doncs,  a  la  vista  dels motius  exposats,  la  URV  considera  convenient  destinar  els 
recursos  disponibles  per  facilitar  el  desenvolupament  de  la  carrera  investigadora  i  la 
participació  del  personal  investigador  de  la URV  en  projectes  de  recerca mitjançant  el 
finançament d’actuacions que permetin la mobilitat i la realització d’estades de recerca en 
universitats o centres de recerca de prestigi internacional i, en conseqüència, 
 
RESOLC 
 
Primer. Convocar ajuts per a la realització d’estades de recerca en universitats o centres de 
recerca de prestigi internacional (ARES2017), les condicions de les quals figuren a l'annex 
d'aquesta resolució. 
 
Segon. Destinar a aquesta convocatòria  l’import de 35.000 €, havent estat efectuada  la 
reserva de crèdit adequada i suficient per atendre les obligacions derivades de la present 
convocatòria, a càrrec dels fons assignats al Programa d’Ajuts URV‐FUNDACIÓ BANCÀRIA 
“LA CAIXA” per realitzar estades de recerca a l'estranger, aplicació pressupostària 7300282 
– 2041 ‐ 23011 corresponent a l’any 2017 del pressupost de la URV. 
 
Tercer. Publicar aquesta resolució i les bases que s’adjunten a la pàgina web del programa. 
 
Contra  aquesta  resolució, que  exhaureix  la  via  administrativa,  es pot  interposar  recurs 
contenciós  administratiu  davant  el  Jutjat  contenciós  administratiu  de  Tarragona  en  el 
termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de  la notificació, sense perjudici 
d’interposar potestativament recurs de reposició davant del Consell de govern en el termini 
d’un mes  a  comptar  des  de  l’endemà  de  la  notificació  d’acord  amb  els  articles  123  i 
següents de  la  Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu  comú de  les 
Administracions Públiques. 
 
Josep Manel Ricart Pla 
Vicerector de Política Científica i de Recerca 
 
 
 
 
 
Tarragona, 9 de febrer de 2017 
   

http://www.urv.cat/ca/recerca/suport/programes/urv/ares/
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ANNEX. BASES DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS URV‐FUNDACIÓ BANCÀRIA “LA CAIXA” 
PER REALITZAR ESTADES DE RECERCA A L'ESTRANGER (ARES2017) 
 
1. Objecte 
 
1.1. Atorgar ajuts per a  la  realització d’estades de  recerca en universitats o  centres de 
recerca  de  prestigi  internacional  amb  la  finalitat  de  facilitar  el  desenvolupament  de  la 
carrera investigadora i la participació en projectes de recerca del personal investigador de 
la URV. 
 
1.2. Així, doncs, els resultats esperats d’aquestes estades de recerca són, entre d’altres, els 
següents: 
 
1. La difusió del resultats mitjançant publicacions internacionals de recerca (revistes amb 

factor d’impacte, conferències internacionals de prestigi, etc.). 
2. L’obtenció del doctorat internacional. 
3. La  millora  de  la  formació  dels  investigadors  a  través  de  l’adquisició  de  nous 

coneixements i tecnologies (transferència de coneixements). 
4. La preparació de futurs projectes de recerca conjunts. 
5. L’aprenentatge de tecnologies, l’ús d’infraestructures (equips/laboratoris) i l’intercanvi 

d’experiències en recerca. 
 
2. Sol∙licitant 
 
2.1. Podran ser sol∙licitants d'un ajut en aquesta convocatòria el personal investigador de 
la URV, inclòs el personal investigador predoctoral en formació, que compleixi els requisits 
següents: 
 
2.1.1.  Tenir vinculació funcionarial o contractual amb la URV a temps complet per realitzar 

l’activitat investigadora. 
2.1.2.  Tenir el pacte de dedicació complet, si escau. 
2.1.3.  Pertànyer a un grup de  recerca de  la URV,  segons el Mapa de grups de  recerca 

vigent. 
 
2.2. El personal investigador predoctoral en formació, a més, haurà de complir els requisits 
següents, sempre  i quan  la  finalitat de  l’estada sigui assolir  la condició necessària per a 
l’obtenció de la menció internacional del doctorat: 
 
2.2.1.  No ésser beneficiari de cap ajut propi o aliè a la URV amb el mateix objectiu. 
2.2.2.  No haver realitzat cap estada finançada en un altre país amb el mateix objectiu. 
 
2.2. D'acord amb allò establert a la Mesura 5.3 del II Pla d'Igualtat de la URV, també podran 
ser  sol∙licitants  d'un  ajut  en  aquesta  convocatòria  el  personal  investigador  que  es 
reincorpori  a  la  recerca  després  d'un  període  d'absència  per  tenir  cura  de  persones 
dependents, d'acord amb la normativa vigent aplicable. 
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3. Període de realització 
 
3.1. L’estada, que tindrà una durada d’entre 4  i 6 mesos consecutius, es podrà realitzar 
durant l’any 2017 i/o 2018. 
 
3.2.  Les estades es podran haver  iniciat abans de  la data de  termini de presentació de 
sol∙licituds d’aquest programa. 
 
4. Despesa elegible 
 
L’ajut  es  destinarà  a  sufragar  les  despeses  de  viatge  i  dietes,  així  com  les  despeses 
d’assegurança, en cas que no estigui coberta per la URV o el centre receptor. 
 
5. Sol∙licitud 
 
El formulari de sol∙licitud, que es troba a la pàgina web del programa, inclou: 
 
a) Dades de la persona sol∙licitant 
b) Dades de l’estada, que inclou un resum de l’activitat a desenvolupar, les dades del centre 

de  recerca  de  destí,  amb  indicació  del  grup  de  recerca  i  investigador/a  principal 
d’acollida, i les dates d’inici i finalització de l’estada. 

c) Projecte a realitzar en el centre de destí (1.000 caràcters amb espais inclosos), que inclou 
introducció, hipòtesi i objectius, material i mètodes i resultats esperats. 

d) Currículum  Vitae  (CV)1  de  la  persona  sol∙licitant,  que  inclou  formació  acadèmica, 
publicacions, estades a  l’estranger, beques  i altres tipus d’ajuts rebuts, premis  i altres 
mèrits acadèmics i/o professionals. 

e) En  el  cas  de  personal  investigador  predoctoral  en  formació  URV,  autorització  del 
director/a de tesi per a la realització de l’estada sigui quina sigui la seva finalitat. 

f) En  el  cas  de  personal  investigador  predoctoral  en  formació  URV,  declaració  del 
director/a  de  tesi  on  consti  que  la  persona  sol∙licitant  no  ha  fet  cap  altra  estada 
finançada vàlida per a l’obtenció de la menció internacional de doctor, si aquesta és la 
finalitat de l’estada. 

g) En  el  cas  de  personal  investigador  predoctoral  en  formació  URV,  declaració  del 
sol∙licitant on manifesti el seu compromís de presentar  la tesis per a  l’obtenció de  la 
menció internacional de doctor, si aquesta és la finalitat de l’estada. 

h) Historial  científic  del  grup  d’acollida,  que  inclou  una  breu  descripció  de  la  seva 
composició, activitat, fons de finançament i les cinc principals publicacions realitzades 
en els darrers cinc anys (1.000 caràcters amb espais inclosos). Cal explicar l’adequació 
del grup d’acollida en relació amb el projecte a desenvolupar. 

i) Acceptació de l’investigador/a responsable del grup d’acollida que indiqui les dates de 
l’estada. 

j) Pressupost de l’actuació, segons els conceptes de despesa elegible, que indiqui el cost 

                                            
1 Cas que la URV disposi del currículum vitae en format electrònic actualitzat a la base de dades institucional, 
no caldrà emplenar aquest apartat, tot indicant aquesta circumstància en el formulari de sol∙licitud. 

http://www.urv.cat/ca/recerca/suport/programes/urv/ares/
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total  de  l’estada2  i  la  quantia  demanada.  Caldrà  indicar  també  la  aportació 
complementària  de  la  URV,  com  a mínim  del  40%,  en  concepte  d’altres  despeses 
relacionades. 

k) Cobertura d’assistència en viatge com a personal investigador URV, en cas que l’inici de 
l’estada  s’hagués  produït  abans  de  la  data  de  termini  de  presentació  de  sol∙licituds 
d’aquest programa. 

 
6. Lloc de presentació 
 
6.1. Els sol∙licitants presentaran la documentació que s’especifica més amunt, degudament 
signada, per alguna de les vies següents: 
 
6.1.1. Registre telemàtic de la URV. Els sol∙licitants accediran al registre telemàtica a través 
de la seu electrònica de la URV o bé directament a través de l’enllaç següent. 
 
6.1.2. Registre presencial de  la URV. Els  sol∙licitants  accediran  al Registre  auxiliar de  la 
Unitat de Doctorat i Recerca (UDR), Carrer Marcel∙lí Domingo, 2‐6 ‐ 43007 Tarragona, o a 
qualsevol altre Registre de la URV. Per consultar la localització i els horaris dels registres 
físics de la URV, consulteu l’enllaç següent. 
 
6.2. També es poden trametre per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 16.4 de la 
Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. En aquest últim cas,  la persona  interessada ho haurà de comunicar a  la UDR 
mitjançant tèlex, telegrama o fax, dins del període de presentació de sol∙licituds. 
 
7. Termini de presentació 
 
El termini de presentació de sol∙licituds resta obert des del 27 de febrer fins al 31 de març 
de 2017. 
 
8. Esmena de la sol∙licitud 
 
8.1.  Si  la  documentació  aportada  fos  incompleta  o  presentés  errades  esmenables,  es 
requerirà  al  sol∙licitant  per  a  què,  en  el  termini  de  10  dies  hàbils,  esmeni  la  falta  o 
acompanyi els documents preceptius, amb la indicació de què, si no ho fa, s’entendrà que 
desisteix de la seva sol∙licitud, en els termes i d’acord amb els requisits previstos a l’article 
68  de  la  Llei  39/2015,  de  1  d’octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les 
Administracions Públiques i amb els efectes previstos en l'article 21.1 de la citada Llei. 
 
8.2.  Com  a  resultat  de  la  revisió  administrativa,  es  publicarà  la  relació  de  persones 
candidates admeses i excloses a la pàgina web del programa en les dates indicades, segons 
correspongui: 
 

 La relació provisional: ............ 7 d’abril de 2017 

                                            
2 D’acord amb la Normativa interna de viatges a càrrec d'un projecte de recerca, Apartat Altres viatges i Annex 
2. 

https://seuelectronica.urv.cat/registre_telematic.html
https://registre.urv.cat:8090/eresTramitsURV/avisosLegalsPrevis.jsf
https://seuelectronica.urv.cat/registre.html
http://www.urv.cat/ca/recerca/suport/programes/urv/ares/
http://www.urv.cat/ca/universitat/estructura/gestio/suport-activitat/gestio-administrativa/viatjar-projecte-recerca/
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 La relació definitiva: ............. 28 d’abril de 2017 
 
9. Avaluació i selecció 
 

9.1.  La  concessió  dels  ajuts  es  realitzarà  mitjançant  el  procediment  de  concurrència 
competitiva,  d'acord  amb  els  principis  de  publicitat,  transparència,  igualtat  i  no 
discriminació. 
 
9.2.  El  procés  d'avaluació  i  selecció  de  les  sol∙licituds  s'atendrà  a  les  bones  pràctiques 
internacionalment admeses per a l'avaluació científica i tècnica de la investigació. 
 
9.3. El procés constarà de dues fases: 
 
9.3.1. En la primera, les sol∙licituds seran avaluades per una comissió científica, específica 
per a cadascuna d’elles, formada per 3 membres de la Comissió de Política Científica i de 
Transferència de  l’àmbit  científic  (o  afins) del  sol∙licitant  amb  els  criteris  i puntuacions 
següents (valoració d’1 a 100): 
 
1. Currículum vitae del sol∙licitant, d’acord amb allò  indicat en el formulari 

de sol∙licitud ................................................................................................  20/100
2. Projecte  o  activitat  de  recerca  que  es  vol  desenvolupar:  introducció, 

hipòtesi i objectius, material i mètodes i resultats esperats .......................  30/100
3. Historial  científic  de  l’investigador/a,  grup  de  recerca  o  departament 

d’acollida .....................................................................................................  20/100
4. Adequació de  l’entitat  receptora en  relació amb el projecte que es vol 

desenvolupar ...............................................................................................  30/100
 
Com a resultat de l’avaluació, es generarà un valor d’avaluació científica final expressat en 
una escala d’1 a 10 punts. 
 
Durant el període d'examen de les sol∙licituds, cada comissió científica podrà demanar als 
sol∙licitants tots els aclariments que consideri oportuns. 
 
L'ocultació,  frau  o  falsejament  de  les  dades  o  documentació  aportada  implicarà  la  no 
concessió de l'ajut, sense perjudici de les responsabilitats que es puguin derivar. 
 
9.3.2. En la segona, la Comissió de Política Científica i de Transferència prioritza i selecciona 
els projectes, fixant la puntuació de tall mínima per accedir als ajuts, i eleva la proposta de 
concessió a l’òrgan instructor. 
 
10. Òrgan competent per a la instrucció i resolució del procediment 
 
10.1. L'òrgan competent per a la instrucció del procediment és el Vicerectorat de Política 
Científica i de Recerca. 
 
10.2.  La proposta de  concessió del projecte, amb  la  corresponent xifra de  finançament 
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proposta, o bé la proposta de denegació es comunicarà a la persona interessada a través 
dels mitjans electrònics. 
 
10.3. Aquella tindrà un termini màxim i improrrogable de deu dies hàbils per manifestar la 
seva acceptació, renúncia o exposar les al∙legacions que consideri oportunes. Si no es reben 
al∙legacions o una  renúncia  expressa durant  el  citat  termini,  les propostes  s'entendran 
acceptades.  Si  no  es  presenten  al∙legacions  en  aquest  termini,  la  persona  interessada 
s'entendrà decaigut en el seu dret a al∙legar. 
 
10.4. La comunicació de la informació a la persona interessada podrà realitzar–se de forma 
complementària mitjançant la pàgina web del programa. 
 
10.5. Correspon al vicerector de Política Científica i de Recerca, en qualitat de president de 
la  Comissió  delegada  d'Investigació  i  de  Transferència,  la  resolució  de  concessió  o 
denegació  de  les  sol∙licituds,  a  la  vista  dels  informes  d’avaluació  de  les  comissions 
científiques  específiques,  de  la  proposta  de  la  Comissió  de  Política  Científica  i  de 
Transferència i, si escau, de les al∙legacions presentades. 
 
10.6.  És  competència  del  vicerector  de  Política  Científica  i  de  Recerca  l'aclariment  de 
qualsevol dubte en la interpretació d'aquesta convocatòria. 
 
11. Termini de resolució i notificació 
 
11.1. Les sol∙licituds seran resoltes i notificades per escrit al sol∙licitant no més tard del 31 
de maig de 2017, d’acord amb  la allò que estableix el conveni de col∙laboració entre  la 
Fundació Bancària “la Caixa” i la URV per realitzar estades de recerca en centres de recerca 
de prestigi. 
 
11.2.  Si  en  aquest  termini  no  s’ha  produït  resolució  expressa  els  interessats/des  han 
d’entendre desestimades les seves sol∙licituds. L’acord posa fi a la via administrativa. 
 
11.3. Contra la resolució del vicerector de Política Científica i de Recerca es pot interposar 
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona en 
el  termini de dos mesos, a  comptar des de  l’endemà de  la data de  recepció d’aquesta 
notificació, sense perjudici de poder interposar potestativament recurs de reposició davant 
l’òrgan que l’ha dictada en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la notificació 
d’aquesta  resolució,  d’acord  amb  els  articles  123  i  següents  de  la  Llei  39/2015,  d’1 
d’octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques. 
 
12. Acceptació d’ajut 
 
12.1. Les persones beneficiàries hauran de  lliurar a  la UDR el document d’acceptació de 
l’ajut, degudament signat, en el termini de 10 dies des de la notificació de la resolució de 
concessió. El model d’acceptació de l’ajut estarà disponible a la pàgina web del programa. 
 
12.2. En el cas que es produeixi alguna  renúncia, es podrà adjudicar  l’ajut al sol∙licitant 

http://www.urv.cat/ca/recerca/suport/programes/urv/ares/
http://www.urv.cat/ca/recerca/suport/programes/urv/ares/
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següent de la llista de reserva prioritzada i integrada per les sol∙licituds d’ajut que no hagin 
estat concedides. 
 
13. Modificació de les condicions d’execució 
 
Qualsevol modificació de  les condicions d’execució de  l’actuació  finançada haurà de ser 
autoritzada de manera expressa pel Vicerectorat de Política Científica i de Recerca, prèvia 
petició raonada de la persona beneficiària, en el termini màxim d’un mes des de la data de 
presentació de la sol∙licitud de modificació. 
 
14. Dotació i quantia dels ajuts 
 
14.1. El pressupost del programa és de 35.000 €, que són aportats a la Universitat Rovira i 
Virgili per la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona “la Caixa”. 
 
14.2. El pressupost del programa es distribuirà en un màxim de 5 ajuts, que podran finançar 
en la seva totalitat o de manera parcial la quantia sol∙licitada fins a un màxim de 10.000€ 
per  ajut.  La  resolució  de  concessió  determinarà  en  cada  cas  el  pressupost  de  l’acció 
susceptible de ser finançat, tot tenint en compte les disponibilitats pressupostàries. 
 
14.3. Els ajuts d’aquesta convocatòria tenen la consideració de subvenció i, d’acord amb la 
normativa vigent, estan exemptes de tributació per a l’Impost de la Renda de les Persones 
Físiques. 
 
14.4.  El  finançament  dels  ajuts  d’aquesta  convocatòria  s’imputaran  a  la  codificació 
econòmica 7300282 – 2041 ‐ 23011 del pressupost de la URV per a l’any 2017. 
 
14.5.  La quantia màxima prevista podrà  ser  incrementada  amb una  quantia  addicional 
quan, com a conseqüència de  la concurrència d’alguna de  les circumstàncies previstes a 
l’article 58.2.a) del Reglament de la Llei General de Subvencions, es produeixi un augment 
del crèdit disponible abans de la concessió dels ajuts. 
 
14.6.  L’efectivitat  de  la  quantia  addicional  resta  condicionada  a  la  declaració  de 
disponibilitat del crèdit com a conseqüència de les circumstàncies abans assenyalades i, si 
escau,  a  la prèvia  aprovació  de  la modificació pressupostària  que  escaigui  abans de  la 
resolució de concessió de la subvenció. 
 
14.7.  En  tot  cas,  la  declaració  dels  crèdits  finalment  disponibles  i  la  seva  distribució 
definitiva es publicaran a la pàgina web del programa amb caràcter previ a la resolució de 
concessió sense que aquesta publicitat impliqui l’obertura de termini per presentar noves 
sol∙licituds ni l’obertura d’un nou termini per resoldre. 
 
15. Pagament dels ajuts 
 
La quantia de l’ajut es lliurarà en dos terminis. El primer, corresponent al 75% del total, es 
tramitarà una  vegada  resolta  la  convocatòria  i  formalitzada  l’acceptació per part  de  la 

http://www.urv.cat/ca/recerca/suport/programes/urv/ares/
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persona  beneficiària.  El  segon  pagament,  corresponent  al  25%  restant  de  l’ajut,  es 
realitzarà  en  rebre  la  URV  la  documentació  justificativa  prevista  al  punt  16  de  la 
convocatòria. 
 
16. Seguiment i justificació de l’activitat 
 
16.1. El seguiment científic i econòmic del projecte finançat correspon al Vicerectorat de 
Política Científica i de Recerca, que comptarà amb el suport de la UDR. 
 
16.2. La realització del seguiment científic  i econòmic es realitzarà a través de  l’informe 
final d’acord amb el contingut següent: 
 
a. Memòria científica detallada d’assoliment dels objectius de la sol∙licitud. 
b. Certificació original signada per l’investigador/a responsable del centre d’acollida sobre 

el treball realitzat i les dates en què s’ha dut a terme. Aquesta document és obligatori 
per a  la defensa de  la  tesi doctoral amb menció  internacional en el cas del personal 
investigador predoctoral en formació que hagi realitzar l’estada amb aquesta finalitat. 

c. Memòria econòmica detallada de la despesa realitzada, que inclourà la documentació 
justificativa corresponent, d’acord amb  la Normativa  interna de viatges a càrrec d'un 
projecte de recerca, Apartat Altres viatges i Annex 2. 

 
16.3. L’informe haurà de ser presentat per la persona beneficiària al Vicerectorat de Política 
Científica i de Recerca a través de la UDR en el termini d’un mes des de la data de finalització 
de l’estada. 
 
16.4.  L’informe  es presentarà  segons  el model d’imprès normalitzat que  es  facilitarà  a 
través de la pàgina web del programa. 
 
16.5. Els fons lliurats que no hagin estat justificats degudament una vegada finalitzada la 
vigència de l’ajut seran reintegrats mitjançant transferència a la codificació econòmica de 
partida del pressupost de la URV (7300282 – 2041 ‐ 2*) 
 
17.Acceptació de les bases 
 
17.1.  La participació en  aquesta  convocatòria  comporta  la plena  acceptació d’aquestes 
bases. 
 
17.2. Sense perjudici de les responsabilitats en què pugui incórrer la persona beneficiària, 
la deformació de  fets,  l’ocultació de dades o  la  falsedat en  la documentació aportada o 
consignada  en  la  sol∙licitud  comportarà  la  revocació  de  l'ajut  i  fins  i  tot,  si  escau,  la 
impossibilitat d’obtenir altres ajuts de la URV en pròximes convocatòries. 
 
17.3. Si de la revisió, ja sigui d’ofici o com a conseqüència de reclamació, de la concessió de 
l'ajut es detectés un error, ocultació o falsejament de dades que en comportin la denegació 
i/o  revocació,  la  persona  beneficiària  haurà  de  reintegrar  les  quantitats  indegudament 
percebudes. 

http://www.urv.cat/ca/recerca/suport/programes/urv/ares/
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18. Difusió 
 
18.1. La convocatòria dels ajuts, així com la seva concessió, serà difosa a través dels canals 
de  comunicació habituals d’ambdues entitats, que  inclouen, entre d’altres, el web  i  les 
xarxes socials. 
 
18.2. Qualsevol actuació generada per  la posada en marxa d’aquest programa o resultat 
derivat de la seva execució hauran de citar, en l’apartat adequat, la Fundació Bancària “la 
Caixa” i la Universitat Rovira i Virgili com a entitats finançadores, fent esment del número 
de referència assignat a l’activitat. 
 
19. Normativa d’aplicació 
 
En  tot  el  que  no  preveuen  expressament  aquestes  bases  s’hi  apliquen  els  preceptes 
continguts al capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat 
per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, i la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic 
i del procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
20. Entrada en vigor 
 
Aquesta resolució entra en vigor en la data de la seva aprovació. 
 
El vicerector de Política Científica i de Recerca 
Josep Manel Ricart Pla 
 
 
 
 
 
Tarragona, 9 de febrer de 2017 


