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Resolució de 16 de febrer de 2018, del vicerector de Política Científica i de Recerca, president de
la Comissió delegada de Política Científica i Transferència, en execució de l’acord de 27 d’octubre
de 2017 del Consell de Govern, per la qual es concedeixen ajuts dins el Programa de foment de
l'activitat de recerca. Activitat: Programa de suport als grups de recerca reconeguts.
El Consell de Govern de 7 de març de 2013 va proposar, dintre d'un paquet de mesures de
reducció del pressupost, un nou Programa de Foment de la Recerca (PFR), de 3 anys de durada a
partir del 2014, repartida en els pressupostos de 2014 a 2016.
Atès l'acord del Consell de Govern, de 29 d’octubre de 2015, pel qual s'aproven les accions del
programa de foment de l'activitat de recerca. (2015PFR-URV-B2)
Atès l'acord del Consell de Govern, de 27 d’octubre de 2016, pel qual s'aproven les accions del
programa de foment de l'activitat de recerca. (2016PFR-URV-B2)
Atès l’acord del Consell de Govern, de 27 d’octubre de 2017, pel qual s’aproven les accions del
programa de foment de l’activitat de recerca (2017PFR-URV-B2)
D'acord amb les competències que m'han estat conferides per la delegació del rector per a la
instrucció del procediment de resolució de concessió i un cop revisades les al·legacions
presentades a la proposta de resolució provisional de concessió
RESOLC
Concedir els ajuts detallats en l’Annex d’aquesta resolució als beneficiaris i pels imports que
s’especifiquen, d’acord amb les condicions següents:
1. Dotació del programa per a l’any 2017:
Distribuir la quantia de 893.616,32 € entre els grups de recerca de la URV que s’hagin
presentat a la convocatòria de grups reconeguts per la Generalitat de Catalunya 2017, amb els
següents criteris:
- PRODUCCIÓ (600.000 €)






35%: Nombre d’investigadors actius integrats en cada grup segons les vies 1 i 2 (tram de
recerca viu o avaluació externa) a data 26 d'octubre de 2017.
15%: Nombre de projectes competitius iniciats durant el període 2014 a 2016.
15%: Ingressos per projectes competitius i no competitius iniciats durant el període 2014 a
2016 i altres recursos captats per a la recerca i la innovació en aquest període.
25%: Nombre de publicacions del període 2014 a 2016: publicacions WOS/SCOPUS (pes
4), CARHUS (pes 2), llibres (pes 2), capítols de llibre i publicacions no indexades (pes 1).
10%: Tesis defensades durant el període 2014 a 2016.

- PRODUCTIVITAT (200.000 €)



20%: Nombre de projectes competitius iniciats durant el període 2014 a 2016 dividit pel
nombre d'investigadors doctors del grup.
20%: Ingressos per projectes competitius i no competitius iniciats durant el període 2014 a
2016 i altres recursos captats per a la recerca i la innovació en aquest període dividit pel
nombre d'investigadors doctors del grup.
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20%: Nombre de publicacions del període 2014 a 2016 WOS/SCOPUS (pes 4), CARHUS
(pes 2), llibres (pes 2), no indexades (pes 1) dividit pel nombre d'investigadors doctors del
grup.
20%: Tesis defensades durant el període 2014 a 2016 dividit pel nombre d'investigadors
doctors del grup.
20%: Valoració de la qualitat de les publicacions (índexs d’impacte ponderats).

- VISIBILITAT (100.000 €)



25%: Nombre de projectes competitius i licitacions internacionals iniciats durant el període
2014 a 2016.
25%: Ingressos per projectes competitius internacionals iniciats durant el període 2014 a
2016.

2. Finançament:
El finançament definitiu és detalla a l’Annex d’aquesta resolució, una vegada validades les dades
per a tots els grups de recerca reconeguts. El finançament a cada grup es farà efectiu quan al
menys tot el PDI de la URV que sigui membre del grup disposi de codi ORCID informat al GREC.
3. Pagament:
El pagament de l’anualitat 2017 es tramitarà amb motiu d’aquesta resolució de concessió.
4. Despesa Elegible:
La dotació econòmica s'ha de dedicar preferentment a contractes predoctorals. També es pot
dedicar a altres despeses necessàries per a l'activitat de recerca del grup.
5. Període d’execució:
La despesa es realitzarà des de l’1 de gener de 2018 fins al 31 de desembre de 2018
6. Justificació, seguiment i comprovació dels ajuts.
La justificació de l’ús dels ajuts concedits, que explicarà que la despesa ha estat efectivament
realitzada, pagada i aplicada a la finalitat per a la qual es va concedir l’ajut, es realitzarà d’acord
amb allò establert a l’article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Els beneficiaris/àries hauran de presentar un informe econòmic que reculli les despeses relatives a
l’ajut dins el termini de quatre mesos des de la data de la seva finalització (30/04/2018).
L’informe haurà de ser presentat per l’investigador/a principal, d’acord amb el model normalitzat i
els mitjans telemàtics disponibles a la seu electrònica del programa, al Vicerectorat de Política
Científica i de Recerca de la Universitat Rovira i Virgili.
La comprovació formal per a la liquidació de la subvenció es realitzarà de manera exhaustiva
sobre els comptes justificatius presentats.
7. Custòdia de la documentació.
La Universitat Rovira i Virgili haurà de garantir la conservació de la documentació original
justificativa de l’execució del projecte.
8. Modificació de les condicions de l’ajut
Per a qualsevol modificació de les condicions de l’ajut, l’investigador/a principal presentarà una
sol·licitud (almenys dos mesos abans de què finalitzi el termini d’execució de l’actuació) al
Vicerectorat de Política Científica i de Recerca d’acord amb el model disponible a la seu
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electrònica del programa.
9. Compatibilitat amb altres ajuts.
La percepció d’aquests ajuts serà compatible amb la percepció d’altres subvencions, ajuts,
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol de les Administracions o
ens públics o privats, nacionals, internacionals, o de la Unió Europea
10. Publicitat.
En las publicacions i altres resultats que puguin derivar-se de l’activitat subvencionada, així com
en els contractes i beques amb càrrec a aquesta, caldrà citar la Universitat Rovira i Virgili com
entitat finançadora, tot indicant el número de referència assignat a l’ajut.
11. Incompliment.
La manca de compliment total o parcial de les condicions establertes per al desenvolupament del
projecte en aquesta resolució i resta de normes aplicables donarà lloc, prèvia incoació de
l’expedient adient, al reintegrament de les quanties indegudament percebudes.
12. Notificació
Publicar aquesta proposta de resolució de concessió i el seu Annex a la pàgina web del programa,
d’acord amb l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques.
Segons allò que preveu l’article 43 de la citada Llei, aquesta publicació tindrà tots els efectes de
notificació practicada. A més de la publicació a la pàgina web del programa, s’informarà
individualment als investigadors/res principals de cada sol·licitud d’ajut, mitjançant correu
electrònic que, en cap cas, tindrà efectes de notificació practicada.
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 rector en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació.
El vicerector de Política Científica i de Recerca

Josep Manel Ricart Pla
Tarragona, 16 de febrer de 2018
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