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6. Política científica i de recerca 
6.1. Accions del Pla de Foment de la Recerca 

26 d’octubre de 2017 
 
 

Antecedents 
 

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.  
 
El Consell de Govern de 31 d'octubre de 2014 va aprovar distribuir la quantitat 
pressupostada per  a l'exercici 2014 del  Programa de Foment de la Recerca (PFR) 
de 856.680 €  entre els grups de recerca reconeguts per la Generalitat de Catalunya 
en funció del nombre d'investigadors actius. La despesa es podia realitzar fins al 31 
de desembre de 2016. 
 
El pressupost 2015 va fixar una nova partida del PFR (856.680 €, import que incloïa 
el cost programa Martí i Franquès  d’ajuts a la investigació – modalitat postdoctoral). 
En aquesta anualitat es va acordar, com ja s’havia anunciat, un model de distribució 
que incorporava criteris de producció i excel·lència, distribuint la quantitat disponible 
(776.832,12 €) entre els grups de recerca de la URV reconeguts en funció dels 
següents indicadors: 
 

 50%: Nombre d’investigadors actius integrats en cada grup segons les vies 
1 i 2 (tram de recerca viu o avaluació externa) a data 18/09/2015. 

 10 %: Nombre de projectes competitius nacionals (pes 1) i europeus o grans 
projectes (pes 2) iniciats durant el període 2012 a 2014. 

 15%: Ingressos per projectes competitius i no competitius iniciats durant el 
període 2012 a 2014. 

 12%: Nombre de publicacions del període 2012 a 2014 WOS (pes 4), 
CARHUS (pes 2), llibres (pes 2), no indexades (pes 1). 

 3%: Qualitat de les publicacions (índexs d’impacte  ponderats).  

 10%: Tesis defensades durant el període  2012 a 2014. 
 

La despesa es podia realitzar fins al 31 de desembre de 2017. 
 
El pressupost 2016 va fixar una nova partida del PFR de 856.680 €, que incloïa 
també la convocatòria Martí i Franquès postdoc. En aquesta anualitat, es van poder 
destinar 807.114,68 € entre els grups de recerca de la URV reconeguts per la 
Generalitat de Catalunya, mantenint els criteris de l'exercici 2015. 
 
El pressupost 2017 va fixar de nou una partida del PFR de 856.680 €, que inclou la 

convocatòria Martí i Franquès d’ajuts a la investigació – modalitat postdoctoral. 
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Amb l’informe favorable de la Comissió de Política Científica i Transferència de 19 
d'octubre  de 2017, s’eleva al Consell de Govern la següent 
 
Proposta d’acords 
 
1. Incorporar al Programa de Suport a la Recerca la quantitat de 92.591,72, 
provinent del pressupost del Programa de Polítiques Verticals Internes. 
 
2. Distribuir la quantitat resultant del pressupost del Programa de Foment de la 
Recerca per a l’exercici 2017 (900.000 €) 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. 

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. 
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25%: Publicacions d'alt impacte: articles altament citats (ESI, 2010-2016) (pes 
3), articles en revistes de primer decil (pes 2) articles en revistes de primer 
quartil (pes 1). 

25%: Nombre de publicacions multiplicat pel percentatge de cites relatiu a la 
mitjana mundial esperada per al camp de recerca (FWCI; dades 
SCOPUS-SCIVAL). 

 

3. Un cop validades les dades per a tots els grups, es procedirà a distribuir la 
quantitat definitiva, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries. 

4. 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. 

5. 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. 

6. La despesa es pot realitzar fins al 31 de desembre de 2018. 
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