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Premi Consell Social URV a 
l’Impacte Social de la Recerca  

 
Convocatòria 2017 

 

BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA DEL PREMI 

 
 

Atesa la rellevància que l’impacte social de la recerca està agafant arreu amb les 
implicacions a nivell polític, científic i social que això comporta, el Consell Social de 
la Universitat Rovira i Virgili (URV) convoca, per primera vegada, el Premi Consell 
Social a l’impacte social de la recerca de la URV.  

El premi es convoca en dues modalitats i tres àmbits: 

Modalitats: 
1. Impacte social de la recerca ex ante (predicció de l’impacte social) 
2. Impacte social de la recerca ex post (evidències de l’impacte social) 

Àmbits:  
1. Ciències socials i humanitats 
2. Ciències experimentals, enginyeria i arquitectura 
3. Ciències de la salut i de la vida 

Primera. Objectiu del premi  

La finalitat d’aquest premi és identificar i reconèixer les millors experiències en 
la definició, anàlisi i aportació d’evidències de l’impacte, o potencial impacte, 
social de la recerca realitzada a la URV, i avançar cap una cultura que integri 
l’impacte social en les diferents etapes del procés científic.  

Segona. Condicions de participació  

1. Poden participar en aquesta convocatòria els grups de recerca del mapa de 
grups de la URV i els centres de recerca propis de la URV. 

2. Cada participant pot presentar-hi com a màxim dues propostes, les quals 
han de pertànyer a temàtiques (línies de recerca o projectes) diferents. 

3. Aquest premi és compatible amb l’obtenció d’altres ajuts, premis o 
subvencions procedents de qualsevol de les administracions o entitats 
públiques o privades nacionals, estatals o internacionals. 

Tercera. Presentació de les propostes  

A) Objecte  

Modalitat 1: Impacte social de la recerca ex ante  

 Línies de recerca iniciades recentment, fins a tres anys de trajectòria, o 
línies noves que es volen iniciar.  

 Projectes de recerca que s’han presentat recentment o que es volen 
presentar properament a convocatòries competitives de recerca. 

Modalitat 2: Impacte social de la recerca ex post 

 Línies de recerca que tenen més de tres anys de trajectòria. 
 Projectes de recerca finalitzats, o en fase avançada de desenvolupament, 

que s’han realitzat en el marc de programes competitius de recerca. 
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B) Contingut  

Modalitat 1: Impacte social de la recerca ex ante 

1. Resum de la proposta. 
2. Contextualització del projecte/línia de recerca en els marcs científic i social. 
3. Descripció de l’impacte esperat, identificant la cadena de valor 

socioeconòmica, els seus agents (incloent-hi els científics si n’hi ha) claus i 
finals i els públics d’interès (stakeholders) en aquesta cadena i el seu paper.  

4. Contribució de l’impacte als reptes i objectius socioeconòmics a les escales 
local i/o global i als objectius d’impacte dels programes de recerca 
competitius europeus/estatals/nacionals. 

5. Procediment i indicadors per analitzar i preveure l’impacte, les mesures 
facilitadores previstes per tal que aquest impacte succeeixi (disseminació, 
transferència,...) i la seva avaluació, així com la descripció de la intervenció 
dels usuaris/intermediaris i altres públics d’interès (stakeholders) en aquest 
procés. 

6. Proposta de distribució de la dotació econòmica del premi si s’atorga a la 
proposta presentada: es destinarà 100% a activitats o mitjans relacionats 
amb la proposta indicant expressament com revertirà en activitats i mesures 
per millorar la definició, anàlisi i aportació d’evidències de l’impacte social de 
la recerca del grup de recerca. 

Modalitat 2: Impacte social de la recerca ex post 

1. Resum de la proposta. 
2. Contextualització del projecte/línia de recerca en els marcs científic i social. 
3. Descripció científica: desenvolupament científic realitzat, implicació en la 

formació i carrera científica i professional dels investigadors. 
4. Referenciació científica: publicacions i impacte en revistes científiques, 

llibres, documents d’entitats governamentals i no governamentals; impacte 
que els outputs científics han tingut , en el seu cas, amb altres 
desenvolupaments científics. 

5. Descripció de l’impacte social: outputs aconseguits i la seva implantació 
socioeconòmica identificant la cadena de valor (els seus agents i el paper en 
la generació d’impacte); evidències del benefici generat (economia, societat, 
cultura, política i serveis públics, salut, medi ambient, qualitat de vida..., tot 
allò mes enllà de l’acadèmia); transferibilitat (possibilitats o realitats 
d’impacte en diferents contextos) i sostenibilitat (possibilitats de 
manteniment o creixement de l’impacte en el temps). 

6. Contribució dels impactes descrits als reptes i objectius socioeconòmics a les 
escales local i/o global i als dels programes d’R+D+I competitius en els 
àmbits europeu/estatal/nacional. 

7. Referenciació de l’impacte: fonts per corroborar l’impacte (persones, 
organitzacions, documents, webs, etc.). 

8. Proposta de distribució de la dotació econòmica del premi si s’atorga a la 
proposta presentada: es destinarà 100% a activitats o mitjans relacionats 
amb la proposta indicant expressament com revertirà en activitats i mesures 
per millorar la definició, anàlisi i aportació d’evidències de l’impacte social de 
la recerca del grup de recerca. 

 
 

E) Aspectes formals  

Presentació d’expressions d’interès (formulari 1) 

Cal presentar la proposta d’expressió d’interès adreçada a la Presidència del 
Consell Social amb el model que trobareu a la pàgina web del Consell Social: 
http://wwwa.urv.net/ogovern/consellsocial/index.html. 
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Mesures per facilitar l’elaboració de les propostes  

Per facilitar l’elaboració de les propostes es preveu fer sessions, en el marc de la 
Comunitat d’aprenentatge en impacte Social de la Recerca URV-CEICS, 
dedicades a bescanviar experiències per determinar ex ante i ex post l’impacte 
social de la recerca, així com difondre materials complementaris adients com els 
següents: 

  “Research Excellence Framework-UK: impact cas estudies”, una base de 
dades de 6.678 casos d’impacte de la recerca de totes les disciplines 
científiques: http://impact.ref.ac.uk/casestudies. 

 “Social Impact Observatory Repository (SIOR)”, el primer repositori global 
d’impacte social de la recerca on es poden visualitzar, entre d’altres, els 
reptes Europa 2020 i els Objectius Globals de Sostenibilitat, per tal de 
referenciar els impactes esperats o obtinguts: http://sior.ub.edu/. 

Presentació de les propostes (formulari 2) 

1.  Cal presentar la proposta adreçada a la Presidència del Consell Social amb 
el model disponible a la pàgina web del Consell Social: 
http://wwwa.urv.net/ogovern/consellsocial/index.html. 

2.  S’han de presentar dos exemplars de la proposta: un exemplar en suport 
paper i un altre en format PDF en un llapis de memòria.  

F) Tant les expressions d’interès com les propostes s’han de presentar al 
Registre General de la URV (carrer de l’Escorxador s/n, 43003 Tarragona) o a 
qualsevol altre registre auxiliar de la URV. La localització i els horaris dels registres 
auxiliars i del Registre General de la URV es poden consultar a 
https://seuelectronica.urv.cat/registre.html. 

També es poden presentar-se segons el que estableix l’article 16 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 

En el cas d’enviament per correu certificat, la presentació de la documentació a 
l’oficina de Correos corresponent s’ha de fer d’acord amb el que disposa l’article 31 
del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, en un sobre obert, per tal que la 
sol·licitud, l’escrit o la comunicació adreçat a la URV sigui datat i segellat abans de 
ser certificat. Si la sol·licitud no està datada i segellada per l’oficina de Correos 
corresponent, s’entén com a data vàlida de presentació la d’entrada al registre de la 
URV.  

En cas que la persona presenti la documentació mitjançant correu certificat o a 
través d’un registre extern a la URV ha de comunicar-ho mitjançant correu 
electrònic dins el període de presentació de sol·licituds a la Secretaria del Consell 
Social de la URV: carrer de l’Escorxador, s/n, 43003 de Tarragona i correu 
electrònic consellsocial@urv.cat. 

Si la Secretaria del Consell Social detecta que hi falta algun document, n’ha 
d’informar la persona o persones interessades, perquè en el termini de deu dies 
hàbils puguin esmenar aquest defecte. En cas que no ho facin, s’entén que 
desisteixen en la seva sol·licitud i s’ha d’arxivar l’expedient sense fer més tràmits. 

Quarta. Terminis  

A- Expressions d’interès (formulari 1) 

El període de presentació d’expressions d’interès s’obre l’endemà que es faci 
pública la convocatòria i tindrà com a termini el 28 de febrer de 2017. 
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B- Propostes (formulari 2) 

L’1 d’abril de 2017 s’obre el període de presentació de les propostes que han 
presentat prèviament expressió d’interès i que té com a termini el 30 d’abril 
de 2017.  

Cinquena. Dotació econòmica  

S'estableixen sis premis de 4.000 euros, fins a una dotació total de 24.000 
euros, distribuïts entre les dues modalitats i de manera que cadascun dels tres 
àmbits rebi com a mínim un premi, si no és que es queda desert perquè no 
s’assoleixen els mínims establerts. 

L’import del premi s’ha de transferir a les partides pressupostàries de la URV 
reservades a aquest efecte, determinades per la Gerència. El 100% d’aquest 
import s’ha de destinar a activitats o mitjans relacionats amb el projecte o 
proposta de projecte guardonat, d’acord amb la distribució del premi presentada 
amb la sol·licitud.  

Sisena. Resolució de la convocatòria  

El procediment de concessió d’aquest premi és el de concurrència competitiva i 
s’ha de resoldre en el termini màxim de dos mesos, a comptar de la data 
d’acabament del termini de presentació de les propostes. 

La resolució del jurat s’ha de donar a conèixer aproximadament quinze dies 
després que acabi la reunió del jurat a través de la pàgina web del Consell Social 
(http://wwwa.urv.net/ogovern/consellsocial/index.html) i/o utilitzant qualsevol 
altre mitjà que el jurat consideri oportú. 

El premi es pot declarar desert. 

Els aspectes que no estiguin regulats a les bases els resol el jurat del premi. 

Contra la resolució del jurat, s'hi pot interposar reclamació davant el Ple del 
Consell Social en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la data de 
notificació o publicació del resultat.  

Setena. Criteris de valoració  

El jurat ha de valorar els criteris següents: 

Modalitat 1: Impacte social de la recerca ex ante 

 Qualitat de la descripció de l’impacte esperat (fins a 40 punts). 
 Evidències del vincle dels outputs esperats a reptes locals/globals i dels 

programes de recerca competitiva europeus (fins a 20 punts). 
 Idoneïtat del procés emprat per predir l’impacte (fins a 40 punts). 
  

Modalitat 2: Impacte social de la recerca ex post 

 Qualitat de la descripció científica (fins a 15 punts). 
 Rellevància de la referenciació científica (fins 15 punts). 
 Qualitat de la descripció de l’impacte (fins a 20 punts). 
 Rellevància de la contribució de l’impacte (fins a 20 punts). 
 Qualitat de les evidències que referenciïn l’impacte (fins a 30 punts). 

Per poder optar al premi en qualsevol de les dues modalitats cal acomplir els 
requeriments següents: 
a) La puntuació total ha de ser igual o superior a 50 punts. 
b) La puntuació per a cadascun dels elements valorats ha de ser igual o 

superior a la quarta part de la puntuació màxima que es pot obtenir per 
cada element. 
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Vuitena. Jurat del premi  

Aquesta convocatòria l'ha de resoldre un jurat format per les persones 
següents: 

 El president del Consell Social, o persona en qui delegui, que actua com a 
president del jurat. 

 El rector, o persona en qui delegui. 
 Un membre del Consell Social, designat pel president. 
 Tres membres de la URV, designats pel rector entre els professors distingits, 

un per cada àmbit. 
 Un expert en impacte social de la recerca, designat pel president del Consell 

Social. 
 El director del CEICS. 
 El secretari executiu del Consell Social, que actua, a més, com a secretari 

del jurat.  

Novena. Responsabilitat del material i retorn dels treballs i de la 
documentació presentada 

El Consell Social no es responsabilitza de la pèrdua, trencament o qualsevol 
altre deteriorament del material presentat.  

Els autors poden retirar els treballs no premiats en el termini de dos mesos, 
comptats a partir de la data que s'hagi publicat la resolució del jurat.  

La persona sol·licitant pot retirar també la documentació acreditativa que 
contingui dades de caràcter personal un cop transcorreguts tres mesos des de 
la data que es faci pública la resolució del jurat, a la Secretaria del Consell 
Social de la URV (c/ Escorxador, s/n, 43003 Tarragona). Un cop transcorreguts 
sis mesos des de la resolució del jurat, aquesta documentació es destrueix. 

Desena. Obligacions dels participants 

1. Mencionar explícitament el premi rebut pel Consell Social de la URV en 
qualsevol activitat de difusió (publicacions, mitjans de comunicació, 
congressos, etc.) en què aparegui la proposta guardonada. 

2. Participar en les activitats relacionades amb el premi a què el Consell Social 
els convoqui. 

3. Cedir els materials presentats per formar part dels instruments de 
disseminació de l’impacte social de la recerca que la URV determini 
(repositori, informe anual, etc.). 

Dotzena. Acceptació de les bases i normativa d'aplicació 

La participació en aquesta convocatòria comporta acceptar aquestes bases.  
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 de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

  Tarragona, novembre de 2016 

Informació sobre el Premi: CEICS. Campus d'Excel·lència Internacional 
Catalunya Sud – Telèfon 629 872 618 – jordi.cartanya@ceics.eu 

Informació administrativa del Premi: Secretaria del Consell Social – 
Telèfon 977 558 018 – consellsocial@urv.cat 


