BASES REGULADORES DELS AJUTS A LA RECERCA SOBRE POLÍTICA
ECONÒMICA LOCAL EN L’ÀMBIT METROPOLITÀ DE BARCELONA
1. INTRODUCCIÓ
La Càtedra Barcelona - UPF de Política Economia Local (en endavant, “la Càtedra”),
creada per l’Ajuntament de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra, ha estat
constituïda com un instrument al servei de l’objectiu central de Barcelona Activa
d’impulsar l'activitat econòmica de la ciutat, potenciant l'empoderament de la
ciutadania i el reequilibri entre territoris per assolir un model just de
desenvolupament econòmic des de la perspectiva de l'economia plural. Igualment,
respon a l’interès de l’Ajuntament de Barcelona de promoure la ciència i la recerca
com a motors de la innovació i el desenvolupament econòmic.

Per extensió, contribuirà a millorar les polítiques econòmiques dels ens locals en
general i dels metropolitans i catalans en particular.

Així mateix, la definició d’àmbits específics d’interès per a les polítiques públiques
permetrà enriquir també la recerca en el marc de la UPF i del conjunt del sistema
universitari.
D’aquesta manera, la Càtedra té com a objectiu principal el foment de la docència,
la recerca i la difusió dels coneixements en l’àmbit de Política Econòmica Local i la
seva transferència cap a les polítiques públiques.
En particular, s’assumeixen els objectius següents:
•
•
•

Promoure la recerca aplicada en matèria de política econòmica local i esdevenir
un referent per a l’àmbit acadèmic en la matèria.
Donar cobertura teòrica i instrumental a les polítiques econòmiques locals i les
persones que hi participen professionalment.
Apropar a la societat barcelonina metropolitana els reptes i els debats
relacionats amb el present i el futur del desenvolupament econòmic local.

Com a part d’aquesta missió, la Càtedra resol establir uns ajuts anuals per a la
realització de treballs de recerca per part de grups de recerca e investigadors/as
en els àmbits d’especialització que tenen a veure amb els continguts de la Càtedra.
2. OBJECTE

L’ajut es basarà en el suport econòmic per a la realització d’un projecte de recerca
que estigui vinculat amb la reflexió, el disseny i l’impuls de polítiques econòmiques
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locals, tal i com són definides per la Càtedra, amb especial interès pel cas de
Barcelona i els seu entorn metropolità. Els àmbit que cobreix aquesta definició són:

a. L’impacte sobre l’activitat econòmica i l’ocupació de la gestió econòmica,
financera i fiscal dels ens locals i els seus mecanismes de redistribució.
b. Les polítiques orientades a generar un entorn adequat per a l’activitat
econòmica: ordenances, planejament urbanístic, infraestructures, mobilitat
i serveis en general.
c. Les estratègies i programes de polítiques de promoció econòmica i de
suport a sectors estratègics de la metròpoli barcelonina.
d. Les estratègies i programes de millora de les condicions laborals i de
polítiques de foment de l’ocupació i els treballs.
e. La territorialització de les polítiques econòmiques i la co-producció amb la
ciutadania.
f. L’impacte sobre l’activitat econòmica i l’ocupació de la gestió de les àrees
finalistes dels ens locals: educació, cultura, esports, medi ambient, serveis
socials, salut, habitatge, participació, relacions internacionals, etc.
g. Els mecanismes de concertació econòmica i social locals i de cooperació
intermunicipal i supramunicipal.
h. La silver economy així com la economia de proximitat, la economia verda y
circular.

El període d'execució dels projectes es de 1 any i s'establirà en les corresponents
convocatòries.

No s'accepten ampliacions del termini d'execució de l'ajut sense una justificació
prèvia, que ha d'acceptar la Comissió Mixta de la Càtedra. En cas de sol·licitar
l'ampliació, la sol·licitud s'ha de presentar abans que finalitzi el període inicial
d'execució.

Les propostes de recerca hauran de ser originals i inèdites, tot i que poden trobarse emmarcades en projectes de recerca més amplis.

3. IMPORT

La quantitat dels ajuts es determinarà en funció del nombre de sol·licituds, els
àmbits, la disponibilitat pressupostària i la puntuació obtinguda pels criteris
d'avaluació i selecció que estableixen les bases reguladores i la convocatòria.

Els ajuts podran finançar fins al cent per cent de les despeses de l'actuació
subvencionada. Les convocatòries podran establir percentatges d'ajut diferents
pels diversos tipus de beneficiaris, en funció del tipus d'actuació.
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Els ajuts atorgats se sotmeten al règim fiscal vigent en el moment del seu
atorgament.
Es consideren despeses subvencionables les que prevegin les convocatòries i que, a
més, compleixin els requisits següents:
•

•
•

•

Que les despeses responguin de manera inequívoca a la naturalesa de
l'activitat subvencionada, resultin estrictament necessàries i es duguin a
terme en el termini i les condicions que determinin aquestes bases
reguladores i les corresponents convocatòries.
Que les despeses es comptabilitzin durant el període d'execució de
l'activitat subvencionada.
Que les despeses siguin identificables, controlables i subjectes als preus de
mercat i als principis de publicitat, concurrència i transparència que recull
la normativa aplicable.

Que les despeses siguin verificables. A aquests efectes, les entitats
beneficiàries hauran de conservar evidències de la correcta execució de les
accions.

Aquestes bases permeten la subcontractació de serveis o activitats relacionats amb
l'objecte de l'ajut i que no puguin ser assumits directament per l'equip de recerca,
sempre que s'indiqui prèviament en el pressupost i no superi el 30% de les
despeses totals. S'ha de poder acreditar, si escau, que les activitats subcontractades
no les pot assumir l'equip de recerca.
Els grups de recerca i els candidats individuals indicaran l’import sol·licitat en la
seva proposta i aquest quedarà subjecte, a efectes de resolució, a un possible
ajustament pactat entre ambdues parts per facilitar la compatibilitat de diversos
ajuts.
L’ import de l’ajut es lliurarà en tres parts:
•
•
•

Una primera part de un 50% del total serà abonada immediatament
després de resoldre’s la convocatòria;
La segona part (25%) serà abonada a la presentació d’un informe
intermedi;
La tercera part (25%) serà abonada al lliurament final del treball.

El informe intermedi i el informe final del treball tindran que ser prèviament
aprovats per la Comissió Mixta de la Càtedra.
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Juntament amb l’informe final i lliurament del treball caldrà presentar una
memòria econòmica justificativa en els termes indicats al punt 14 d’aquestes bases
reguladores.
4. BENEFICIARIS

Per obtenir la condició de beneficiari dels ajuts previstos en aquestes bases
reguladores les persones sol·licitants han de complir, en tots els casos, els requisits
següents:
•
•
•

•

•

•

No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició establerts a l'article 13 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Complir el que disposa la normativa sobre propietat intel·lectual.

Presentar declaració sobre si s'han demanat i/o s'han obtingut altres ajuts,
premis o subvencions pel mateix projecte procedents de les
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals.
D'acord amb l'article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, adherir-se al codi
ètic que figura com a annex 7 d'aquesta Ordre.

En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà
d'aplicació el règim sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, i les sancions que preveu l'article 84 pel que fa a beneficiaris de
subvencions públiques, sens perjudici d'aquelles altres possibles
conseqüències previstes a la legislació vigent
en matèria de subvencions.

Modalitat A) Ajuts per grups de recerca
Per poder optar a l’ajut cal ser un grup de recerca de les universitats del sistema
universitari públic o un institut, centre, organització pública que tingui seu al Estat
Espanyol.

Els grups de recerca estaran formats per un coordinador o coordinadora i per la
resta de membres del grup. Els membres dels grups de recerca podran ser tant
personal investigador doctor o no doctor com emèrit i hauran d'estar
necessàriament vinculats mitjançant contracte o beca amb una universitat o centre
de recerca, sigui a dedicació completa o parcial.
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El grup de recerca quedarà vinculat, a efectes administratius, a la institució a la
qual pertany el coordinador o coordinadora del grup de recerca, que serà la
persona responsable del grup.

La persona responsable de l'execució del projecte ha de ser doctor / a i estar
vinculada estatutàriament o contractualment i a temps complet a la universitat o
centre de recerca que sol·licita ser beneficiària de l'ajut. En aquest sentit, el
projecte, a efectes econòmics i administratius, queda vinculat a la institució
d'adscripció de la persona responsable. Un mateix investigador o investigadora
només pot constar com a membre en un grup de recerca d'aquesta convocatòria.
El personal en formació, o el personal investigador predoctoral, pot constar com a
membre del grup si té una vinculació mitjançant beca o contracte amb alguna
universitat o centre de recerca o a través d'un contracte amb una empresa dins el
programa de Doctorats Industrials. No en podran ser membres si l'única vinculació
és la matrícula universitària.
Per obtenir la condició de beneficiàries, els grups de recerca han de complir els
requisits i les condicions següents:

a. Tenir la capacitat administrativa, financera i operativa per complir totes les
obligacions que assumeixen amb l'acceptació de l'ajut regulat per aquestes
bases.
b. Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la
Generalitat de Catalunya, així com de les obligacions amb la Seguretat
Social.
c. Complir la normativa sobre propietat intel·lectual.

d. En el supòsit que la institució tingui una plantilla igual o superior a 25
persones, indicar, d'acord amb els agents socials, els mitjans que utilitzen
per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó
de sexe i per intervenir-hi en els seus centres de treball, de conformitat amb
la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència
masclista.
e. De conformitat amb el que estableix la Llei 17/2015, de 21 de juliol,
d'igualtat efectiva de dones i homes, les entitats beneficiàries de les
subvencions han de presentar una declaració responsable en què
manifestin no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni
de sentències fermes condemnatòries perquè han exercit o tolerat
pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o gènere.

f. Comunicar immediatament a la Càtedra les possibles situacions de conflicte
d'interessos.
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g. Col·laborar amb la Càtedra en les actuacions que aquesta dugui a terme per
al seguiment o l'avaluació del compliment de les obligacions establertes en
les bases reguladores i en la convocatòria, particularment facilitant la
informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades
amb la percepció de fons públics.
h. En cas d'incompliment dels principis ètics i les regles de conducta, serà
aplicable el règim sancionador que preveu la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i les
sancions que preveu l'article 84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics,
sens perjudici d'aquelles altres possibles conseqüències previstes per la
legislació vigent en matèria de subvencions.
Modalitat B) Ajuts individuals
Per obtenir la condició de beneficiari individual, els investigadors han de complir
els següents requisits:
•
•

Ser personal estatutari o contractat vinculat a una universitat pública,
centres o institut de recerca que tingui seu al Estat Espanyol.

Tenir la nacionalitat d'algun dels estats membres de la Unió Europea o en
cas de persones nacionals de tercers països, tenir l'autorització de
residència de llarga durada a Espanya.

No podran participar-hi familiars de primer i segon grau de les persones membres
del Jurat, així com dels membres dels òrgans de govern i les persones que treballen
en la Càtedra.
5. PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD
Les sol·licituds es presentaran en la forma i en el termini que disposi cadascuna de
les convocatòries, preferentment per mitjans telemàtics, acompanyades de la
documentació que prevegin les convocatòries.

La presentació de la sol·licitud comporta la plena acceptació d'aquestes bases i de
la convocatòria corresponent.

Les
sol·licituds
s’hauran
d’enviar
telemàticament
a
l’adreça
info.catedrapel@upf.edu adjuntant la documentació que disposi cadascuna de les
convocatòries.
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El termini de presentació de sol·licituds serà el que prevegi la convocatòria
corresponent.
6. JURAT
La selecció de les propostes la farà el Jurat que serà designat cada any per la
Comissió Mixta de la Càtedra i estarà composat per cinc persones:

- dues persones de l’àmbit universitari
- dues persones de l’àmbit empresarial/agents socials/institucional
- El director acadèmic de la Càtedra
La Càtedra ha de vetllar per la paritat de gènere en el Jurat.

El jurat podrà declarar deserta la convocatòria, si no es compta amb candidatures
amb la qualitat suficient.
7. AVALUACIÓ
El jurat tindrà en compte els aspectes següents:

1. Alineació amb la temàtica de la convocatòria (Política Econòmica Local) i
referència al cas de Barcelona/Catalunya com a criteris excloents

2. Criteris de valoració per als que compleixin el punt anterior:
•
•
•
•

Coherència, rigor metodològic i viabilitat de la recerca plantejada (30%)
Innovació, noves perspectives de coneixement i originalitat en el
plantejament (20%)
Orientació a resultats, conclusions i propostes en matèria de política
econòmica local (30%)
Experiències y resultats previs del grup de recerca en la temàtica
seleccionada (solo per el ajuts a grup de recerca) )20%)

Eventualment el jurat podrà demanar reunir-se presencialment amb les persones i
els grups de recerca que hagin presentat candidatures per avaluar amb major
profunditat les propostes.
Per el ajuts individuals, valdran el criteris utilitzats en les anteriors convocatòries.
8. RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA
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La Direcció de la Càtedra formula la proposta definitiva de concessió, en vista, en
tot cas, de la proposta de resolució del Jurat.
La resolució de concessió de concessió dels ajuts es notifica personalment i
telemàticament a la/les persona/es indicades com a responsables del projecte en
els formularis de sol·licitud.

El termini de publicació de la resolució definitiva serà el que prevegi la
convocatòria corresponent. La resolució es publicarà dins d’aquest termini a la
pàgina web de la Càtedra.

En la resolució de concessió figuraran, com a mínim, la identificació de l'entitat
beneficiària, l'import de l'ajut, el termini d'execució i de justificació de les
actuacions subvencionades, i la procedència dels fons amb què es finança l'ajut.
Les decisions del Jurat seran inapel·lables.

9. FORMALITZACIÓ DE L’AJUT I RESOLUCIÓ DELS AJUTS
Per els grups de recerca, l’ajut es farà efectiu mitjançant un conveni de
col·laboració entre la Càtedra Barcelona-UPF de Política Econòmica Local i l’entitat
legal vinculada al grup de recerca corresponent, que serà la receptora de l’ajut.

Per les propostes individuals, l’ajut es farà efectiu mitjançant un document signat
pel beneficiari individual del ajut i la persona representant de la Càtedra, en el qual
el beneficiari s'ha de comprometre a complir totes les condicions que fixen les
bases reguladores i la convocatòria.
10. COMITÈ DE SEGUIMENT

Amb l’objectiu de col·laborar amb l’organització premiada, especialment pel que fa
a la qualitat i coherència científica del treball, la Comissió Mixta de la Càtedra
designarà tres persones d’entre els seus membres, una d’elles el director acadèmic
de la Càtedra, que es constituiran en Comitè de Seguiment.
Aquest es reunirà un mínim de dos cops amb els equips de recerca i els beneficiaris
individuals corresponents durant el període d’execució de la recerca.
Les decisions d’aquest comitè seran vinculants de cara a l’autorització dels
pagaments dels imports restants.
11. PRESENTACIÓ DEL TREBALL

8

El treball podrà ser presentat en català, castellà o anglès. En qualsevol cas haurà
d’incloure un abstract d’un màxim de 500 paraules i un recull de paraules clau en
tots tres idiomes.

L’extensió aproximada del text (inclosos gràfics, taules i referències
bibliogràfiques) serà d’entre 25.000 i 40.000 paraules per als grups de recerca i
d’entre 8.000 i 10.000 paraules per als treballs individuals
El treball pot incloure taules, gràfics i imatges originals, així com cites i bibliografia
degudament referenciades.

En qualsevol cas, el treball haurà de comptar amb un apartat de conclusions i/o
propostes en el que es recullin orientacions per al cas de Barcelona.

L’organització beneficiària realitzarà una presentació pública dels resultats del
treball, en una data i lloc a convenir amb la Càtedra.
12. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I DRETS D’IMATGE
L’organització beneficiària cedeix gratuïtament a la Càtedra els drets de
reproducció de l’obra, amb independència del suport, per un període de 10 anys.

L’atorgament de l’ajut implica que l’organització beneficiària i les persones que
formin l’equip de recerca autoritzen a la Càtedra a donar publicitat dels seus noms,
així com a publicar la seva imatge en fotografies i vídeos (realitzades a l’acte de
lliurament, en la presentació pública o en altres moments). Les imatges podran ser
difoses a través de qualsevol mitjà de comunicació habitual, incloses xarxes socials.

13. FINALITZACIÓ ANTICIPADA DE L’AJUT
La Càtedra podrà resoldre finalitzar anticipadament l’ajut, amb la pèrdua
consegüent dels drets econòmics vinculats, en els casos següents, un cop escoltada
la comissió de seguiment i l’organització beneficiària:
-

Trencament del compromís de lliurament del treball, dels documents
intermedis o de la presentació pública dels resultats.
Detecció de plagi o altres pràctiques contràries als bons usos acadèmics.
Falsejament de les dades de sol·licitud de la convocatòria.

Si s’escau, la Càtedra podrà emprendre les accions administratives o legals
corresponents per tal de recuperar els imports avançats.
14. JUSTIFICACIÓ
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S'estableix com a modalitat de justificació el compte justificatiu .La justificació s'ha
de dur a terme mitjançant la presentació d'un compte justificatiu amb una
memòria econòmica de aquest. El compte ha d'anar signat pel representant legal
de l'entitat beneficiària i ha de contenir:
•
•
•

Una memòria tècnica explicativa del compliment de la finalitat de l'actuació
subvencionada, amb indicació de les actuacions realitzades.
Una memòria econòmica que justifiqui el 100% de les despeses del
projecte, independentment de l'import de la subvenció.
La memòria econòmica ha de contenir les dades següents:
- Dades del/de la beneficiari/ària.
- Dades de la/les persona/es de contacte.
- Import de la subvenció atorgada
- Una relació classificada de les despeses relacionades amb el
desenvolupament de l'activitat subvencionada, amb identificació del
creditor, número de factura o document de valor probatori
equivalent, l'import base, l'IVA i l'import total, la data d'emissió, la
data de pagament i la forma de pagament. En el cas d’existir una
partida de subcontractació, cal desglossar els imports per a
cadascun dels conceptes/actuacions realitzats.
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