BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS EN EL MARC DEL PLA DE
MESURES DE SUPORT A LA RECERCA PER A L'ANY 2011
(Acord del Consell de Govern de 15 de desembre del 2010)
El Pla de mesures de suport a la recerca per l’any 2011 es regeix per les bases següents:
Primer. Objecte
Aquestes bases regulen les condicions i el procediment per a la concessió dels ajuts del Pla de
Mesures de Suport a la Recerca per a l’any 2011.
Segon. Convocatòria
1. Correspon al rector o al vicerector o vicerectora en qui delegui la convocatòria dels ajuts del Pla
de Mesures de Suport a la Recerca.
2. La convocatòria establirà el pressupost de cada programa, els terminis de presentació de les
sol·licituds, el període durant el qual es pot realitzar l’activitat objecte de cada programa, i el termini
màxim de resolució de les sol·licituds.
Tercer. Lloc de presentació de les sol·licituds
1. Les sol·licituds d’ajuts s’han de presentar, acompanyades de la documentació que s’estableixi a
les bases de cada programa, al Registre General de la Universitat Pompeu Fabra adreçades al
Servei de Recerca.
2. Els impresos per participar en aquesta convocatòria es poden obtenir a la web del Servei de
Recerca, dins l’apartat Pla de Mesures de Suport a la Recerca.
Quart. Instrucció del procediment
Els actes d’instrucció s’efectuen d’ofici pel Servei de Recerca i estan subjectes a les previsions
corresponents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
Cinquè. Resolució de les convocatòries
1. El rector o vicerector/a en qui delegui resoldrà l’assignació dels ajuts en el termini màxim de tres
mesos a comptar des de l’endemà de la data final de presentació de les sol·licituds.
2. Sense perjudici de l’obligació legal de l’Administració de resoldre, la manca de resolució expressa
produirà efectes desestimatoris, segons el que disposa l’article 44 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Sisè.- Límit de finançament
Les sol·licituds resoltes favorablement seran finançades fins al límit màxim especificat per a
cadascun dels programes en funció de la disponibilitat pressupostària.

Setè.- Publicació
La resolució de cadascun dels programes es farà pública a la web del Servei de Recerca de la
Universitat.
Vuitè.- Denegació d’ajuts per incompliment
L’incompliment de les obligacions derivades de la concessió d’ajuts dins de qualsevol programa del
Pla de Mesures de Suport a la Recerca d’edicions anteriors, podrà comportar la denegació de l’ajut.

Programa COMENÇA
Ajuts per a l’inici de les activitats de recerca del personal investigador de nova incorporació

Primer. Objecte
Contribuir a les despeses d’inici de les activitats de recerca d’investigadors de nova incorporació a la
UPF, tot proporcionant un finançament transitori fins a la seva inclusió en un projecte finançat ja
existent, o bé fins a l’obtenció d’un ajut públic o privat.
Segon. Sol·licitants
Pot sol·licitar aquest ajut el personal docent i investigador doctor de les següents categories amb
dedicació a temps complet, que en el moment de presentar la sol·licitud faci menys d’un any de la
seva incorporació efectiva a la UPF: catedràtics d’universitat, titulars d’universitat, catedràtics
d’escola universitària, titulars d’escola universitària, catedràtics i agregats; així com els investigadors
de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) amb destinació a la UPF.
Excepcionalment, també podran ser beneficiaris altres investigadors que, tot i que s’incorporin amb
un contracte temporal, existeixi la voluntat formalment declarada pel director o directora de
departament de facilitar l’accés de l’investigador a una posició de caràcter permanent.
No seran admesos, per tant, els sol·licitants que tinguin un contracte vinculat a la durada d’un ajut de
recerca o d’altre tipus, talment programes Juan de la Cierva i accions Marie Curie. També queden
exclosos els investigadors que ja reben un ajut per cobrir les despeses directament relacionades
amb la posada en marxa i desenvolupament inicial de les activitats de recerca, com són els
investigadors contractats a càrrec del Programa Ramón y Cajal o dels programes de reintegració de
la Unió Europea (IRG / ERG).
És aconsellable que els destinataris del Programa COMENÇA s’incorporin a un grup de recerca
reconegut per l’AGAUR.

S’estableixen dues modalitats en funció de l’experiència de l’investigador:
Modalitat A:
Investigadors amb 10 anys o més d’experiència provada com a investigador postdoctoral en altres
institucions.
Modalitat B:
Investigadors amb menys de 10 anys d’experiència provada com a investigador postdoctoral en
altres institucions.
Tercer. Conceptes finançats, import màxim i dotació del programa
Aquest programa permet el finançament dels conceptes següents:
- Adquisició d’equipament fungible, inventariable o bibliogràfic.
- Edició de materials produïts per l’investigador (llibres, documents de treball, despeses de
publicació i revisió d’articles, etc.).

- Viatges per a activitats de recerca: despeses de desplaçament i estada.
- Assistència a congressos, jornades i seminaris.
No s’admetrà el finançament de cap altre concepte no esmentat abans.
L’import per a cada modalitat d’aquest programa COMENÇA no superarà el següent:
- Modalitat A: fins a 5.000 euros
- Modalitat B: fins a 3.000 euros
La dotació global destinada al programa és de 61.000 euros.
Quart. Documentació
La sol·licitud es formalitzarà mitjançant la següent documentació:
Modalitat A:
- Imprès de sol·licitud normalitzat amb el vistiplau del cap de departament o institut, amb indicació
de:
○ Memòria de les activitats de recerca a realitzar.
○ Pressupost aproximat de les despeses a realitzar.
- Fotocòpia dels nomenaments o contractes per acreditar els 10 anys com a investigador
postdoctoral.
- Informe favorable del director o directora de departament o institut (només en el cas de les
sol·licituds presentades per lectors i visitants a temps complet).
Modalitat B:
- Imprès de sol·licitud normalitzat amb el vistiplau del cap de departament o institut, amb indicació
de:
o Memòria de les activitats de recerca a realitzar.
o Pressupost aproximat de les despeses a realitzar.
- Informe favorable del director o directora de departament o institut (només en el cas de les
sol·licituds presentades per lectors i visitants a temps complet).
Cinquè. Avaluació
Es tindrà en compte, en qualsevol de les dues modalitats la destinació prevista de l’ajut.
Sisè. Durada
Els ajuts atorgats es podran utilitzar des del moment de la seva concessió fins al 30 de novembre de
l’any següent de l’atorgament. Els romanents que puguin restar dels ajuts en data 1 de desembre de
l’any següent de l’atorgament seran reintegrats al Fons Propi de Recerca.
Setè. Justificació
Els beneficiaris de l’ajut hauran d’adreçar a la vicerectora de Recerca, mitjançant el Servei de
Recerca, una breu memòria descriptiva de l’activitat i la despesa realitzada.
Els beneficiaris hauran de presentar els justificants originals a la corresponent secretaria del
departament o institut durant el període d’execució de l’ajut.

Programa COFRE
Ajuts per al cofinançament de les activitats de recerca dels departaments, instituts universitaris de
recerca, unitats i grups de recerca.

Primer. Objecte
L’objecte d’aquest programa és cofinançar les activitats de recerca dels departaments, instituts
universitaris de recerca, unitats i grups de recerca.

Segon. Sol·licitants
Modalitat A: Departaments/Instituts Universitaris de Recerca
Poden sol·licitar aquest ajut els següents departaments i instituts universitaris de recerca de la UPF:
Departaments:
o
o
o
o
o
o
o
o

Departament de Ciències Experimentals i de la Salut
Departament de Ciències Polítiques i Socials
Departament de Dret
Departament d'Economia i Empresa
Departament d'Humanitats
Departament de Comunicació
Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge

Instituts Universitaris de Recerca:
o
o
o

Institut Universitari de Cultura (IUC)
Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA)
Institut Universitari d'Història Jaume Vicens i Vives (IUHJVV)

Modalitat B: Unitats i Grups de Recerca
Poden participar en aquesta modalitat les unitats i els grups de recerca UPF reconeguts segons la
normativa vigent. En el cas dels grups de recerca, els beneficiaris dels ajuts seran els coordinadors
del grup. En el cas de les unitats, el seu coordinador serà el beneficiari dels ajuts atorgats a
cadascun dels grups que formen part de la unitat.

Tercer. Conceptes finançats
Aquest programa permet el finançament dels conceptes següents:
- Col·laboració de becaris predoctorals o postdoctorals.
- Contractació de personal de suport tècnic o administratiu, d’acord amb la reglamentació vigent.
- Adquisició d’equipament fungible, inventariable o bibliogràfic.
- Edició de materials produïts (llibres, documents de treball, despeses de publicació d’articles, etc.).
- Viatges per activitats de recerca: despeses de desplaçament i estada.
- Assistència a congressos i altres activitats directament relacionades amb la recerca.
No seran despeses finançables les minutes d’honoraris a personal UPF.

Quart. Documentació
Modalitat A: Departaments/Instituts Universitaris de Recerca
Els departaments formalitzaran la sol·licitud mitjançant l’imprès normalitzat facilitat per la UPF que
haurà d’incloure la signatura del director o directora de departament.
En el cas dels instituts universitaris de recerca, la sol·licitud es formalitzarà mitjançant l’imprès
normalitzat facilitat per la UPF en el qual s’hi inclourà la relació actualitzada i signatura dels
membres que formen part dels instituts a efectes del finançament per a l’ajut COFRE. Aquesta
sol·licitud inclourà el vistiplau tant del director o directora de l’institut com del director o directora del
departament al qual els membres estiguin adscrits.
Modalitat B: Unitats i Grups de Recerca
La sol·licitud es formalitzarà mitjançant l’imprès normalitzat facilitat per la UPF en el qual s’hi
inclouran les dades actualitzades del grup (relació de membres i nombre de doctors).
És requisit obligatori la signatura del coordinador del grup i de tots els seus membres.

Cinquè. Durada
Els ajuts atorgats es podran utilitzar des del moment de la seva concessió i fins al 30 d’octubre de
l’any següent de l’atorgament. Els romanents que puguin restar dels ajuts seran reintegrats al Fons
Propi de Recerca.

Sisè. Avaluació
Aquest programa es divideix en dos tipus en funció del criteri utilitzat per l’atorgament de l’ajut:

COFRE Tipus 1
Modalitat A: Departaments/Instituts Universitaris de Recerca
Dotació:184.000€
L’import es repartirà segons els criteris següents.
- Criteri A (25% de la dotació): Repartiment en funció del nombre de professorat a temps complet
dels departaments i instituts sol·licitants.
- Criteri B (50% de la dotació): Repartiment proporcional al nombre d’ajuts de recerca competitius i
convenis a l’empara de l’article 83 de la LOU, segons dades de la memòria de l’any anterior,
obtinguts pels doctors dels departaments i instituts universitaris de recerca. Pel que fa als convenis,
es consideraran els d’import superior al percentil 25 de tots els de la Universitat.

S’entén per ajuts de recerca competitius els projectes de recerca, les xarxes temàtiques, les accions
de recerca i les infraestructures obtinguts en convocatòria competitiva
- Criteri C (25% de la dotació): Repartiment proporcional al nombre d’ajuts de recerca competitius
que siguin d’especial rellevància, segons dades de la memòria de l’any anterior, obtinguts pels
doctors dels departaments i instituts universitaris de recerca.
S’entén per ajuts de recerca competitius d’especial rellevància els següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Projectes del 7è Programa Marc, inclosos els de l’European Research Council (ERC)
Projectes CIBER i RETICS
Projectes CONSOLIDER
Projectes de la European Science Foundation (ESF)
Projectes atorgats per la National Science Foundation (NSF)
Projectes atorgats pel National Institute of Health (NIH)

La Comissió de Recerca podrà aprovar l’ampliació de la llista de projectes d’especial rellevància.
El finançament d’un departament/institut, pel COFRE Tipus 1, serà la suma dels imports A, B i C.
COFRE Tipus 2
Modalitat A: Departaments/Instituts Universitaris de Recerca
Dotació: 442.000€
La dotació total es distribuirà entre els departaments/instituts de forma propocional als ingressos de
recerca de l’exercici pressupostari anterior obtinguts pel PDI de cada departament/institut. Només es
tindran en compte els ingressos de recerca que hagin generat un cànon a la Universitat.
Modalitat B: Unitats i Grups de Recerca
Dotació: 315.000€
La dotació total es distribuirà entre els grups/unitats de forma propocional als ingressos de recerca
de l’exercici pressupostari anterior obtinguts pel PDI de cada grup/unitat. Només es tindran en
compte els ingressos de recerca que hagin generat un cànon a la Universitat.

Setè. Justificació
En el cas del COFRE modalitat A (Departaments/Instituts Universitaris de Recerca) els beneficiaris
de l’ajut hauran d’adreçar a la vicerectora de Recerca, mitjançant el Servei de Recerca, una breu
memòria descriptiva anual sobre la distribució del finançament i les actuacions dutes.

Programa TESIS
Ajuts per al suport a les tesis doctorals i a la recerca derivada
Primer. Objecte
L’objecte d’aquest programa és promoure la presentació de tesis doctorals i incentivar la publicació
d’articles i/o llibres derivats de la tesi doctoral.
S’estableixen dues línies d’ajut:
A. Ajuts per a la presentació de tesis doctorals
B. Ajuts per a la publicació d’articles i llibres vinculats a la tesi doctoral
Segon. Dotació del programa
La dotació global del programa és de 38.000 euros.

A. AJUTS PER A LA PRESENTACIÓ DE TESIS DOCTORALS
Primer. Objecte
Promoure la presentació de tesis doctorals en un període de temps determinat i d’acord amb el
format de presentació de tesis aprovat per la Comissió de Postgrau i Doctorat de la UPF.
Segon. Sol·licitants
Els doctors de la UPF que compleixen els requisits establerts en aquestes bases.
Tercer. Import de l’ajut
Les sol·licituds es finançaran fins a un import màxim de 600 euros.
Quart. Requisits
Per accedir als ajuts caldrà reunir els següents requisits:
-

Haver inscrit el projecte de tesi i haver defensat la tesi a la UPF. No s’admetran les tesis de
trasllat.

-

Haver dipositat la tesi en un període màxim de tres cursos acadèmics des de la inscripció del
projecte de tesi. En el cas d’inscriure la tesi a partir de l’1 d’abril s’iniciarà el còmput del temps a
partir del curs acadèmic següent al del la inscripció del projecte de tesi.

-

Presentar la tesi d’acord amb les condicions de format establertes per la Comissió de Postgrau i
Doctorat de la Universitat en format quart (B5 ISO 176 mm x 250 mm) i no tenir una extensió
superior a 500 pàgines.

-

Publicar la tesi al dipòsit TDX (Tesis Doctorals en Xarxa).

Cinquè. Sol·licituds
Les sol·licituds s’adreçaran al Servei de Recerca i es presentaran a través del formulari normalitzat
que es trobarà a la pàgina web del Servei de Recerca.

Sisè. Termini de presentació
El termini de presentació de sol·licituds s’estableix des de l’1 de gener fins al 31 d’agost.
Setè. Resolució
S’estableix una única resolució un cop acabat el termini de presentació.

B. AJUTS PER A LA PUBLICACIÓ D’ARTICLES I LLIBRES VINCULATS A LA TESI DOCTORAL

Primer. Objecte
Concedir un ajut econòmic als doctorands i als doctors que hagin llegit la tesi doctoral a la
Universitat i que hagin publicat articles, integrants o derivats de la tesi doctoral, en revistes de
reconegut prestigi internacional dels quals en siguin autors en solitari o bé l’autor principal en cas
d’articles d’autoria múltiple. També s’inclou en aquesta modalitat d’ajuts la publicació d’un llibre
derivat de la tesi doctoral en una col·lecció de reconegut prestigi.
Segon. Sol·licitants
Poden sol·licitar aquest ajut els doctorands i doctors que estiguin o hagin realitzat un doctorat en la
UPF i que compleixin els requisits establerts en aquestes bases.
Tercer. Modalitats d’ajut
S’estableixen tres modalitats d’ajut:
-

Modalitat A. Ajut a doctorands de la Universitat per a publicacions d’articles vinculats a la
realització de tesis doctorals per compendi d’articles en revistes de reconegut prestigi
internacional.
Modalitat B. Ajut a doctors de la Universitat per a la publicació d’articles derivats de la tesi
doctoral en revistes de reconegut prestigi internacional.
Modalitat C. Ajut a doctors de la Universitat per a la publicació d’un llibre en una col·lecció de
reconegut prestigi, derivat de la tesi doctoral

Només es podrà ser beneficiari de l’ajut una vegada i presentar una única sol·licitud d’ajut per a una
de les modalitats.
Quart. Dotació econòmica
Import de l’ajut: fins a 1.200 euros.
Cinquè. Requisits
Modalitat A:
-

Haver publicat dos o més articles en revistes de reconegut prestigi internacional les quals es
relacionen en un document annex a aquestes bases. La Comissió de Recerca podrà aprovar
modificacions a la llista de revistes de reconegut prestigi internacional a instància pròpia o d’un
departament.

-

Haver inscrit el projecte de tesi a la UPF i estar al corrent de les seves obligacions de pagament
amb la Universitat.

-

Publicar la tesi al dipòsit TDX (Tesis Doctorals en Xarxa) un cop estigui aprovada.

-

Respecte de l’autoria de l’article, s’han de complir les següents condicions:
- El sol·licitant ha de constar com a autor principal de l’article.

- L’autor ha d’haver indicat a la publicació la seva vinculació institucional a la Universitat
Pompeu Fabra o haver indicat en una nota a peu de pàgina que la publicació deriva d’una
tesi llegida a la Universitat Pompeu Fabra.

Modalitat B:
-

Haver publicat dos o més articles en revistes de reconegut prestigi internacional les quals es
relacionen en un document annex a aquestes bases. La Comissió de Recerca podrà aprovar
modificacions a la llista de revistes de reconegut prestigi internacional a instància pròpia o d’un
departament.

-

Haver realitzat el doctorat en un programa ofert per la UPF.

-

Haver dipositat la tesi en un període màxim de tres cursos acadèmics des de la inscripció del
projecte de tesi. En el cas d’inscriure la tesi a partir de l’1 d’abril s’iniciarà el còmput del temps a
partir del curs acadèmic següent al del d’inscripció del projecte de tesi.

-

Publicar o haver publicat la tesi al dipòsit TDX (Tesis Doctorals en Xarxa).

-

Lliurar o haver lliurat a la Biblioteca de la UPF la informació dels articles per a la seva
incorporació al Dipòsit Institucional de la UPF.

-

Respecte de l’autoria de l’article, s’han de complir les següents condicions:
- El sol·licitant ha de constar com a autor principal de l’article.
- L’autor ha d’haver indicat a la publicació la seva vinculació institucional a la Universitat
Pompeu Fabra o haver indicat en una nota a peu de pàgina que la publicació deriva d’una
tesi llegida a la Universitat Pompeu Fabra.

Modalitat C:
-

Haver publicat un llibre en editorials especialitzades de reconegut prestigi o que garanteixin un
rigorós procés de selecció i avaluació dels originals, les quals es relacionen en un document
annex a aquestes bases. La Comissió de Recerca podrà aprovar modificacions a la llista
d’editorials especialitzades de reconegut prestigi a instància pròpia o d’un departament.

-

Haver realitzat el doctorat en un programa ofert per la UPF.

-

Haver dipositat la tesi en un període màxim de tres cursos acadèmics des de la inscripció del
projecte de tesi. En el cas d’inscriure la tesi a partir de l’1 d’abril s’iniciarà el còmput del temps a
partir del curs acadèmic següent al del d’inscripció del projecte de tesi.

-

Publicar o haver publicat la tesi al dipòsit TDX (Tesis Doctorals en Xarxa).

-

Lliurar o haver lliurat a la Biblioteca de la UPF un exemplar del llibre per incorporar-lo al seu
fons.

- Respecte de l’autoria del llibre, s’han de complir les següents condicions:
- El sol·licitant ha de constar com a únic autor del llibre.
- L’autor ha d’haver indicat a la publicació la seva vinculació institucional a la Universitat
Pompeu Fabra o haver indicat en una nota a peu de pàgina que la publicació deriva d’una
tesi llegida a la Universitat Pompeu Fabra.

Sisè. Compatibilitat amb altres ajuts
Aquests ajuts són compatibles amb l’ajut de la UPF per a la presentació de tesis doctorals.

Setè. Sol·licituds
Les sol·licituds s’adreçaran al Servei de Recerca juntament amb la documentació degudament
signada.
Vuitè. Documentació
Modalitat A
- Carta de compromís del sol·licitant en la qual es compromet a informar a la UPF sobre totes les
publicacions derivades de la tesi durant un període de quatre anys segons el formulari
normalitzat que es troba a la pàgina web del Servei de Recerca.
Modalitat B
- Certificació del director o directora de tesi indicant la vinculació existent entre la tesi doctoral i els
articles.
- Carta de compromís del sol·licitant en la que es compromet a informar a la UPF sobre totes les
publicacions derivades de la tesi durant un període de quatre anys segons el formulari
normalitzat que es troba a la pàgina web del Servei de Recerca.
Modalitat C
- Certificació del director o directora de tesi indicant la vinculació existent entre la tesi doctoral i el
llibre.
- Carta de compromís del sol·licitant en la que es compromet a informar a la UPF sobre totes les
publicacions derivades de la tesi durant un període de quatre anys segons el formulari
normalitzat que es troba a la pàgina web del Servei de Recerca.
Novè. Termini de presentació
El termini de presentació de sol·licituds s’estableix des de l’1 de gener fins al 31 d’agost.
Desè. Resolució
S’estableix una única resolució un cop acabat el termini de presentació.
Onzè. Obligacions dels beneficiaris
Els beneficiaris de l’ajut es comprometen a informar a la UPF sobre totes les publicacions derivades
de la tesi durant un període de quatre anys, segons el formulari normalitzat que es troba a la pàgina
web del Servei de Recerca. L’incompliment d’aquesta obligació implicarà el reintegrament de l’ajut.

