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Resolució  de  5  de  setembre  de  2017,  del  vicerector  de  Política  Científica  i  de  Recerca, 
president de la Comissió de Política Científica i de Transferència, per la qual es modifica la 
de 10 de  juliol de 2017, per  la qual es convoquen ajuts per a  la preparació de projectes 
internacionals 2017 (EXIT2017) 
 
Per Acord de 3 de juliol de 2017, de la Comissió de Política Científica i de Transferència, es 
van  aprovar  les  bases  de  la  convocatòria  d’ajuts  per  a  la  preparació  de  projectes 
internacionals 2017 (EXIT2017). 
 
Per Resolució de 10 de  juliol de 2017, del vicerector de Política Científica  i de Recerca, 
president de la Comissió de Política Científica i de Transferència, en execució de l’acord de 
la citada Comissió, de 3 de juliol de 2017, es van convocar els ajuts per a la preparació de 
projectes internacionals 2017 (EXIT2017). 
 
Aquesta  resolució, que  feia públiques  les bases de  la  convocatòria  citada,  així  com  els 
models de documents necessaris, va ser publicada a la pàgina web del programa el 18 de 
juliol de 2017. 
 
Advertida  una  errada  material  en  els  document  publicats,  atès  que  aquests  no  es 
corresponien amb aquells que havien estat aprovats per la Comissió de 3 de juliol de 2017, 
resulta necessària la seva esmena i substitució. 
 
Per  tot  això,  d’acord  amb  l’article  109.2  de  la  Llei  39/2015,  de  1  de  octubre,  del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 
 
RESOLC 
 
Primer.  La  Resolució  de  10  de  juliol  de  2017,  del  vicerector  de  Política  Científica  i  de 
Recerca, president de la Comissió de Política Científica i de Transferència, en execució de 
l’acord de la citada Comissió, de 3 de juliol de 2017, per la qual es convoquen ajuts per a la 
preparació de projectes  internacionals 2017 (EXIT2017), queda modificada de  la manera 
següent: 
 
1. El primer paràgraf de l’article 1 queda redactat de la manera següent: 
 

“L’objecte  d’aquest  programa  és  la  concessió  d’ajuts  que  financin  les  despeses 
necessàries  per  a  la  preparació  i  presentació  de  propostes  d’R+D+I  en  les 
convocatòries  del  programa  Horitzó  2020  (en  endavant  H2020)  en  col∙laboració 
transnacional,  liderades/coordinades per  grups de  recerca de  la URV.  També  són 
objecte d’aquesta convocatòria les propostes que es presentin de manera individual 
a  les  convocatòries  del  Consell  Europeu  de  Recerca  (ERC,  en  les  seves  sigles  en 
anglès).” 

 
2. S’afegeix l’apartat 5.2. al punt 5 de l’article 3: 
 

 “5.2. El personal vinculat a altres organismes precisarà autorització expressa del seu 



 
 

EXIT2017 – Bases de convocatòria – Correcció d’errades Pàgina 2 

organisme per participar en el projecte.” 
 
3. El punt 4 de l’article 4 queda redactat de la manera següent: 
 

“4. No es contempla en aquests ajuts el finançament de despeses relacionades amb 
propostes que hagin estat presentades en convocatòries d’H2020, el termini de les 
quals sigui anterior a la data de termini d’aquesta convocatòria.” 

 
4. El punt 5 de l’article 5 queda redactat de la manera següent: 
 

“5.  Els  ajuts  podran  finançar  en  la  seva  totalitat  o  de manera  parcial  la  quantia 
sol∙licitada a  la URV  fins a un màxim de 10.000 Euros, sense que en cap cas,  tot  i 
comptabilitzant  el  possible  cofinançament,  es  superi  el  cost  real  de  l’activitat 
subvencionada. Tot tenint en compte les disponibilitats pressupostàries, en el procés 
de selecció es determinarà en cada cas els conceptes susceptibles de finançament de 
l’activitat.” 

 
5. El punt b) de l’article 7 queda redactat de la manera següent: 
 

“b) Resum de  l’actuació, de  l’impacte esperat en el grup de recerca en cas que el 
projecte sigui finançat i ressenya del currículum del responsable principal. Pel que fa 
a  les  entitats  que  han  confirmat  la  seva  participació  en  el  consorci,  declaració 
d’intencions.” 

 
6. El punt c) de l’article 7 queda redactat de la manera següent: 
 

“c) Memòria de l’actuació, que inclourà les activitats per a la preparació i presentació 
de la proposta en H2020 adreçades a la consecució dels objectius i fites i que facilitin 
el seguiment  i  l’avaluació de  l’actuació, a més d’un cronograma de  les activitats a 
realitzar  i  les  fites  previstes.  Aquesta  memòria  inclourà  l’impacte  esperat  dels 
resultats en el grup de recerca en cas que el projecte sigui finançat.” 

 
7. El punt 1 de l’article 8 queda redactat de la manera següent: 
 

“1. El termini de presentació serà des del 17 de juliol fins al 20 d’octubre de 2017 a 
les 13 hores.” 

 
8. S’afegeix el punt 2 a l’article 8: 
 

“2.  Les  sol∙licituds  seran  presentades  per  l'investigador/a  principal  i  hauran  de 
comptar  amb  la  signatura  de  conformitat  de  cada  investigador/a  participant,  de 
l'investigador/a responsable del grup de recerca al que pertanyi i del director/a del 
departament al qual estigui adscrit.” 

 
9. Els punts 2, 3 i 4 de l’article 8 queden numerats com els punts 3, 4 i 5. 
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10. La lletra i. del punt 3.b) de l’article 10 queda redactat de la manera següent: 
 

“i. Una relació prioritzada dels projectes que es considerin finançables, tot indicant el 
finançament.” 

 
11. El punt 1 de l’article 13 queda redactat de la manera següent: 
 

“1. Les sol∙licituds seran resoltes  i notificades per escrit a  l’investigador/a principal 
del projecte en el termini màxim de tres mesos des de la finalització del termini de 
presentació de sol∙licituds.” 

 
12. L’article 18 queda redactat de la manera següent: 
 

“Les propostes que no resultin beneficiaris d’un ajut en aquesta convocatòria podran 
ser retirades per l’investigador/a principal dins el termini de tres mesos comptats a 
partir de la data en què es faci públic l’acord de concessió. Un cop exhaurit aquest 
termini, s'entendrà que els autors hi renuncien.” 

 
13. S’afegeix l’article 20: 
 

“20. Tutoria de la URV 
La URV proporcionarà, en  la mesura del possible, el suport de tècnics en gestió de 
projectes, tant en el moment de  l’elaboració  i planificació de  la sol∙licitud de  l’ajut 
com durant l’execució i justificació dels ajuts concedits.” 

 
14. L’article 20 queda numerat com l’article 21. 
 
15. L’apartat Annexos queda redactat de la manera següent: 
 

“Annex 1. Formulari de sol∙licitud 
Annex 2. Memòria científica i tècnica 
Annex 3. Currículum vitae” 

 
Segon. El formulari de sol∙licitud queda modificat segons el model que consta en l’Annex 1 
d’aquesta resolució. 
 
Tercer. La memòria científica  i tècnica queda modificada segons el model que consta en 
l’Annex 2 d’aquesta resolució. 
 
Quart. Publicar aquesta resolució  i els documents citats més amunt a  la pàgina web del 
programa. 
 
Cinquè. Publicar el text de resolució de convocatòria consolidat a data 5 de setembre de 
2017. 
 
Disposició  final única. Eficàcia. Aquesta resolució serà vigent a partir del dia de  la seva 
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publicació a la pàgina web del programa. 
 
Annex 1. Formulari de sol∙licitud 
Annex 2. Memòria científica i tècnica 
 
Josep Manel Ricart Pla 
El vicerector de Política Científica i de Recerca 
 
 
 
 
 
Tarragona, 5 de setembre de 2017 
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Annex 1. Formulari de sol∙licitud 
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UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI – BANCO SANTANDER – GENERALITAT DE CATALUNYA 
 
AJUTS PER A LA PREPARACIÓ DE PROJECTES INTERNACIONALS 2017 (EXIT2017) 
 
1. DADES IDENTIFICADORES 
 

Dades de l’actuació 

Títol:       

Acrònim:       

Data inici – data fi:       -       (període màxim 2 anys. Data d’inici no inferior a 01/01/2017) 

Classificació 
UNESCO: 

      

Paraules clau       -       -       -       -       
 

Resum de l’actuació 

      

 

Impacte de l’actuació 

      

 

Repte i programa H2020 on es presentarà la proposta 

      
 

Pressupost de la proposta internacional (pressupost mínim URV: 250.000 €) 

URV:       

Total consorci:       
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Dades de l’investigador principal de l’actuació 

Nom i cognoms:       

NIF/NIE:       

Grup de recerca:       

Departament:       
 

Ressenya del currículum vitae 

      

 

Pressupost de l’actuació i ajut sol·licitat 

 Pressupost total Ajut sol·licitat 

Despeses 
d’execució 

Material fungible             
Consultoria             
Viatges i dietes             
Suport a la innovació             

Despeses totals (ajut sol·licitat: 10.000 € 
màxim)             

 
 

Signatura de l’investigador/a 
principal de l’actuació 

Signatura del responsable del 
grup de recerca 

Signatura del Director/a del 
Departament 

 
 
Escollir una localitat,       
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2. RELACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR 
 
2.1 GRUP INVESTIGADOR DE LA URV (excepte investigador/a principal) 
Personal titulat superior vinculat estatutària o contractualment a la URV 
 

Nom i cognoms NIF/NIE Signatura 

             

             

             

             

             
 
Per incloure més investigadors d’aquesta tipologia, afegeixi tantes taules com sigui necessari en full annex tot especificant: 2.1. Grup investigador de la 
URV. 

 
2.2 ALTRES MEMBRES DEL GRUP INVESTIGADOR DE LA URV 
Titulats superiors al centre mitjançant contracte per obra o servei o que gaudeixin d’un contracte de formació. 
 

Nom i cognoms NIF/NIE Signatura 

             

             

             

             

             
 
Per incloure més investigadors d’aquesta tipologia, afegeixi tantes taules com sigui necessari en full annex tot especificant: 2.2. Altres membres del grup 
investigador de la URV. 

 
2.3 INVESTIGADORS D’ALTRES ENTITATS (INCLOSOS ELS CENTRES ESTRANGERS) 
Hauran de tenir autorització de les seves entitats d’origen. 
 

Nom i cognoms 
NIF/NIE/Passap
ort 

Signatura 

             

             

             
 
Per incloure més investigadors d'aquesta tipologia, afegeixi tantes taules com sigui necessari en full annex tot especificant: 2.3. Investigadors d’altres 
entitats. 

 

EDP del grup investigador de la URV (veure 2.1)       
 

EDP d’altres membres del grup investigador de la URV (veure 
2.2) 

      

 

EDP d’investigadors d’altres entitats (veure 2.3)       
 

EDP Total de l’equip de l’actuació (2.1 + 2.2 + 2.3)       
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3. RELACIÓ D’ENTITATS ASSOCIADES 
 
 
3.1 ACORD DE CONSORCI ESTABLERT 
Relació d’entitats que han confirmat la seva participació en el consorci 
 

Nom de l’entitat associada 
Nom i cognoms de l’investigador/a 
principal 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
 
 
 
3.2 ACORD DE CONSORCI EN PREPARACIÓ 
Relació d’entitats pendent de confirmar la seva participació en el consorci 
 

Nom de l’entitat associada 
Nom i cognoms de l’investigador/a 
principal 
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4. PRESSUPOST DETALLAT DE L’ACTUACIÓ 
 
4.1. DESPESES D’EXECUCIÓ: Material Fungible 
 

Concepte Justificació Ajut sol·licitat  

                 

                 

                 

                 

Total      

 
 
4.2. DESPESES D’EXECUCIÓ: Consultoria 
 

Concepte Justificació Ajut sol·licitat  

                 

                 

                 

                 

Total      
 
 
4.3. DESPESES D’EXECUCIÓ: Viatges i dietes 
 

Concepte Justificació Ajut sol·licitat  

                 

                 

                 

                 

Total      
 
 

4.4 DESPESES D’EXECUCIÓ: Suport a la innovació 
 

Concepte Justificació Ajut sol·licitat  

                 

                 

                 

                 

Total      
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Annex 2. Memòria científica i tècnica 
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MEMÒRIA DE L’ACTUACIÓ 
 

INSTRUCCIONS PER COMPLETAR LA MEMÒRIA DE L’ACTUACIÓ 
 
Llegiu acuradament les instruccions següents per completar correctament la memòria de l’actuació. 
 

1. La normativa aplicable és la Resolució de 10 de juliol de 2017, del vicerector de Política Científica i de 
Recerca, president de la Comissió de Política Científica i de Transferència, en execució de l’acord de la 
citada Comissió, de 3 de juliol de 2017, per la qual es convoquen ajuts per a la preparació de projectes 
internacionals 2017 (EXIT2017), modificada per la Resolució de 5 de setembre de 2017, del vicerector 
de Política Científica i de Recerca, president de la Comissió de Política Científica i de Transferència. 

2. Les memòries poden completar-se en català o en anglès, excepte l’apartat “1. RESUM DE LA 
PROPOSTA”, que cal completar en ambdós idiomes. 

3. Utilitzi només el model de taules i cronograma facilitat en aquest formulari. 
4. Per completar els textos, col·loqui el cursor en cadascuna de las taules en l’espai establert a tal efecte. 
5. Aquest model de memòria té un nombre màxim de pàgines i ha de limitar-se als espais i seccions 

indicats. Les pàgines que superin el nombre màxim por secció podran no ser avaluades. 
6. Una vegada finalitzada la memòria, guardi el seu arxiu en format PDF. 
7. Les memòries hauran de ser escrites obligatòriament en mida de lletra d’11 punts. 
8. Es recomana completar la memòria mitjançant un PC amb sistema operatiu Windows i utilitzant el 

processador de textos MS Word (MS Office). 
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MEMÒRIA DE L’ACTUACIÓ 
 
1. RESUM DE LA PROPOSTA (Cal emplenar-la també en anglès) 
 
INVESTIGADOR PRINCIPAL (nom i cognoms):       
 
TÍTOL DE L’ACTUACIÓ: 
 
      

 
RESUM (breu i precís, exposant només els aspectes més rellevants i els objectius proposats) (500 caràcters): 

      

 
ACTION TITLE: 
 

      

 
SUMMARY (500 digits): 
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2. FINALITAT I OBJECTIUS DEL PROJECTE 
 
2.1. Finalitat del projecte i justificació del repte i programa escollit d’H2020) (màxim 2.000 caràcters / 
1 pàgina). 
 
      

 
2.2. Objectius del projecte, les tasques associades i les activitats previstes per a la preparació i 
presentació de la proposta, tot indicant el pressupost associat a cada activitat. Descripció de les fites 
i els documents de lliurament que facilitin el seguiment i l’avaluació de l’actuació (màxim 10.000 
caràcters / 3 pàgines). 
 
      

 
2.3. Cronograma. Completar la taula d’acord amb allò descrit al punt 2.2. 
 
2.3.1. Cronograma (gràfic). Enumeri els objectius (O1 ... On) i marqui (X) la seva durada a la taula 
següent. Indiqui les tasques (T1 ... Tn) i les activitats relacionades (A1 ... An). Senyali les fites (F1 ... 
Fn) i els documents de lliurament (L1 ... Ln) dins el calendari d’execució. 
 

Objectiu Tasca 
Any 1 (Trimestres) Any 2 (Trimestres) 

Euros 
1 2 3 4 5 6 7 8 

   

                                 

                                 

                                 

   

                                 

                                 

                                 

   

                                 

                                 

                                 

   

                                 

                                 

                                 

   

                                 

                                 

                                 

 
2.3.2. Cronograma (equip de treball). Per a cada objectiu, cal indicar el responsable i els participants 
implicats, el període d’execució (expressat en trimestres), les tasques, les activitats, les fites i els 
documents de lliurament, segons el model següent: 
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Exemple 
Objectiu. Descripció de l’objectiu. Per exemple, O1. Descripció de l’objectiu 1 
Responsable: Nom i cognoms 
Participants: Nom i cognoms P1, Nom i cognoms P2, Nom i cognoms Pn 
Període d’execució (en trimestres): per exemple, 1-2 
Tasca: per exemple, T1 ... Tn 
Activitat: per exemple, A1 ... An 
Fita: per exemple F1 ... Fn 
Document de lliurament: per exemple, D1 ... Dn 
 
O1.       
Responsable:       
Participants:      ,      ,      ,      ,       
Període d’execució (en trimestres):       
Tasca:       - Activitat:       - Fita:       - Document de lliurament:       
 
O2.       
Responsable:       
Participants:      ,      ,      ,      ,       
Període d’execució (en trimestres):       
Tasca:       - Activitat:       - Fita:       - Document de lliurament:       

 
O3.       
Responsable:       
Participants:      ,      ,      ,      ,       
Període d’execució (en trimestres):       
Tasca:       - Activitat:       - Fita:       - Document de lliurament:       
 
O4.       
Responsable:       
Participants:      ,      ,      ,      ,       
Període d’execució (en trimestres):       
Tasca:       - Activitat:       - Fita:       - Document de lliurament:       

 
O5.       
Responsable:       
Participants:      ,      ,      ,      ,       
Període d’execució (en trimestres):       
Tasca:       - Activitat:       - Fita:       - Document de lliurament:       
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3. EQUIP DE TREBALL 
 
3.1. Ressenya del CV del responsable principal (màxim 3.500 caràcters / 1 pàgina). 
 

      

 
3.2. Descripció de la participació dels membres de l’equip de treball en els Programes Marc anteriors 
o altres programes d’investigació internacionals, tot indicant clarament els projectes en què algun 
membre de l’equip de treball hagi participat com a coordinador internacional del consorci (màxim 7.000 
caràcters / 2 pàgines). 
 

      

 
3.3. Cas que la proposta s’adreci a un projecte de col·laboració d’investigació i innovació, el nombre 
de PIME i entitats del sector productiu que participin (màxim 3.500 caràcters / 1 pàgina). 
 

      
 
 
4. IMPACTE ESPERAT DELS RESULTATS 
 
4.1. Descripció de l’impacte en la capacitat de lideratge internacional del responsable principal i de 
l’equip cas d’aconseguir el finançament d’H2020 esperat (màxim 7.000 caràcters / 2 pàgines). 
 

      

 
4.2. Descripció breu de l’impacte científic i tècnic en la seva àrea de coneixement i l’impacte 
internacional, social o econòmic que s’espera dels resultats de participació en H2020 en el repte 
escollit (màxim 3.500 caràcters / 1 pàgina). 
 

      

 
4.3. Cas que la seva sol·licitud s’adreci a una proposta individual a l’ERC, indicar l’impacte en l’atracció 
o consolidació del responsable principal o tutelat en la URV (màxim 7.000 caràcters / 2 pàgines). 
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