


Impacte de la recerca és una prioritat en les agendes política, científica i socialMotivació
Impuls de l’impacte de la recerca a la URV: canvi cultural i operatiu-bones pràctiques Finalitat

A) impacte de la recerca ex ante (planificar) i  B) impacte ex post (aportar evidències)Modalitats

Grups de recerca URV i Centres de recerca propis URVParticipants

Línia de recerca o projecte de recerca Objecte

C. Socials i Humanitats; C. Exp., Enginyeria i Arquitectura; C. de la Salut i de la VidaÀmbits

A) Context, Impacte esperat, Previsió procés Impacte, Contribució a reptes (4 pàg) 
B) Context, Impacte científic, Impacte social, Evidències, Contribució a reptes (4 pàg)

Continguts de les  
propostes

1) Expressió d’interès - fins 31 gener;  2) Presentació propostes - fins 31 abril Procés‐terminis

6 premis de 4.000 € (per modalitat i àmbit). Total de 24.000 €Dotació premis

A) Qualitat descripció impacte, Idoneïtat predicció impacte, Vincle a reptes 
B) Qualitat i impacte científic, Descripció impacte i aportació evidènciesAvaluació de les   

Propostes
Jurat: President CS, Rector, Membre CS, 3 Prof. Distingits, Expert ISR, Director CEICS i Secretari Executiu CS



L’impacte de la ciència esdevé una prioritat en les agendes política, 
científica i social...

...per poder abordar més eficientment i efectiva, en un marc de 
recursos públics escassos i de necessitat de retiment de comptes,...

... els enormes reptes socials, econòmics, mediambientals, polítics i 
culturals existents a totes les escales humanes, de la local a la global.

CONTEXT

Al Regne Unit el 20% del finançament de 
les universitats va en funció de l’impacte 
demostrable de la seva recerca en la 
societat i ...

.... per la Unió Europea és vital 
demostrar que els 80.000 M€ d’inversió 
en recerca en el Programa Horitzó 2020 
impacten en els objectius de progrés 
socials i econòmics marcats.



Un efecte, canvi o benefici demostrable a l’economia, societat, 
cultura, polítiques o serveis públics, salut, medi ambient o qualitat 
de vida, més enllà de l’àmbit acadèmic. 

QUÈ S’ENTÉN PER IMPACTE SOCIAL DE LA RECERCA

• Quins poden ser els resultats i impactes de la recerca en els 
contextos en què estem treballant?

• Quin tipus de disseny d'investigació pot ajudar a generar 
impacte?

• Quins tipus de coneixements, habilitats i formes de treball 
són necessaris per l'impacte?

• Quins grups d’interès poden ajudar a generar impacte?

PREGUNTES CLAUS PER PLANIFICAR 
L’IMPACTE SOCIAL DE LA RECERCA (EX‐ANTE)

PREGUNTES CLAUS PER DEMOSTRAR 
L’IMPACTE SOCIAL DE LA RECERCA (EX‐POST)
• Quin impacte s’ha generat?
• Quines evidències existeixen d’aquest impacte?
• On es troben aquestes evidències?



MOTIVACIÓ DEL PREMI
El Consell Social de la URV vol impulsar i fer visible l’impacte social de la recerca com un element 
clau de la estratègia científica i de compromís social de la Universitat Rovira i Virgili, amb el seu entorn 
i amb els desafiaments globals.

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 de la recerca en els sistemes científic i social. 

FINALITAT DEL PREMI

És el primer premi d’aquestes característiques de les universitats espanyoles i dels pocs a nivell europeu

MODALITATS DEL PREMI PREMIS I DOTACIÓ

Sis premis de 4.000 €, fins a una dotació 
total de 24.000 €, 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.



PARTICIPANTS

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.

OBJECTE

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.



TERMINIS
A. Expressions d’interès: 31 de gener de 2017.
B. Propostes: 30 d’abril de 2017. 

AVALUACIÓ
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).

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).



INFORMACIÓ

http://wwwa.urv.net/ogovern/
consellsocial/ajuts.html

PER MÉS DETALLS CONTACTEU AMB

Aquí trobareu:
1.‐ La convocatòria del Premi aprovada pel Ple del Consell Social
2.‐ El document d’expressió d’interès a emplenar.
3.‐ El document de sol∙licitud a emplenar.



ANNEX



COM PLANIFICAR I RELATAR L’IMPACTE SOCIAL DE LA RECERCA EX‐ANTE



COM APORTAR EVIDÈNCIES DE L’IMPACTE SOCIAL DE LA RECERCA EX‐POST

El Research Excellence Framework‐UK mostra 
una base de dades de 6.678 casos d’impacte de 
la recerca de TOTES les disciplines científiques.

http://impact.ref.ac.uk/CaseStudies/

http://www.kcl.ac.uk/sspp/policy‐institute/publications/Analysis‐of‐REF‐impact.pdf


