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CONVOCATÒRIA D’AJUTS A L’ACTIVITAT DE RECERCA DEL
PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR DE LA UNIVERSITAT
RAMON LLULL
RESOLUCIÓ RECTORAL URL/R11/2020, de 18 de juny de 2020, del Rector de la
Universitat Ramon Llull, per la qual s’obre la convocatòria d’Ajuts a l’activitat de recerca
del personal docent i investigador de la URL per a l’any 2020.
En línia amb l’Estratègia per a l’especialització intel·ligent a Catalunya (RIS3CAT), el
Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PN@SC) i el Pla nacional per a la
implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya, la Universitat Ramon Llull (URL) aposta
per la recerca científica i tecnològica de qualitat, que generi constantment nou
coneixement. La incorporació de tots els resultats als nous productes i processos, a
través de la innovació, permetrà contribuir a donar resposta a les necessitats presents i
futures de la nostra societat.
Tenint en compte que la principal font de finançament de la Universitat prové de la
matrícula del seu estudiantat, les institucions federades de la URL han fet els darrers
anys un important esforç per dur a terme els projectes de recerca del seu personal
docent i investigador (PDI). Per això, aquesta convocatòria s’obre amb l’objectiu de
fomentar la recerca d’excel·lència a la URL, tot finançant la recerca del PDI, àdhuc
aquella que requereixi de la intensificació de l’activitat investigadora dels membres de
l’equip.
El pressupost total de la convocatòria és de 285.000 €, provinents de la subvenció que
la Universitat Ramon Llull rep l’any 2020 de la Generalitat de Catalunya, a través del
Departament d’Economia i Coneixement, per al foment de la recerca.
Atès aquest interès i en ús de les atribucions que em són conferides,
RESOLC
Convocar la concessió d’Ajuts a l’activitat de recerca del personal docent i investigador
de la URL per a l’any 2020, segons les bases que figuren a l’annex d’aquesta resolució.

2020.06.19
19:39:30 +02'00'
Dr. Josep Maria Garrell i Guiu
Rector
Barcelona, 18 de juny de 2020
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ANNEX
Convocatòria d’Ajuts a l’activitat de recerca del PDI de la URL per a l’any 2020
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Primer.

Objecte

La Universitat Ramon Llull obre la convocatòria d’Ajuts a l’activitat de recerca del
personal docent i investigador (PDI) de la URL amb l’objectiu d’incrementar llur activitat
de recerca.
Aquest programa és compatible amb els programes de suport a la recerca ja existents
a la URL, sempre que conjuntament no superin l’import total del cost de les actuacions
finançades.
Segon.

Pressupost

El pressupost d’aquesta convocatòria és de 285.000 €, provinents de la subvenció que
la Universitat Ramon Llull rebrà l’any 2020 de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, a través del Departament d’Economia i Coneixement, per al foment de la
recerca.
Tercer.

Beneficiaris

Podrà beneficiar-se d’aquest ajut el PDI de la URL que compleixi els següents requisits:
a. Estar en possessió del títol de doctor
b. Ser membre d’algun dels grups de recerca de la URL recollits en el Mapa de
grups de recerca de la Universitat.
c. Tenir un contracte laboral permanent amb alguna de les institucions federades
de la URL, vigent i amb antiguitat mínima d’un any en el moment de la sol·licitud.
d. Comptar amb el vistiplau de la seva institució per desenvolupar el projecte de
recerca.
Quart.

Període d’execució

El període d’execució de les activitats finançades serà de l’1 de gener de 2020 al 31 de
desembre de 2020.
Cinquè. Despeses finançables
Es consideren finançables les següents accions:
a. Cofinançament de despeses de personal investigador o de suport a la recerca
que participi en el projecte.
b. En cas d’actuacions que requereixin d’un període d’intensificació de l’activitat
investigadora del PDI, despeses associades al personal docent substitut de
l’activitat acadèmica del sol·licitant.
c. Despeses associades a la mobilitat del personal investigador de la URL vinculat
a la proposta.
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d. Despeses de la publicació dels resultats de la recerca, com són: despeses de
preparació, traduccions, publicació en accés obert, despeses derivades de la
publicació de resultats en congressos, etc.
e. Despeses associades a l’accés a recursos electrònics, bases de dades
bibliogràfiques i revistes electròniques.
f. Despeses associades a la contractació de serveis necessaris per al correcte
desenvolupament del projecte.
g. Adquisició de material fungible.
Amb l’objectiu de finançar aquelles activitats més significatives per a la URL, les
propostes que es presentin hauran de tenir, orientativament, un import subvencionable
mínim de 5.000 € i màxim de 25.000 €, que inclogui qualsevol de les activitats
anteriorment esmentades. Caldrà comprometre un cofinançament mínim del 30% de
l’import concedit.
Si escau atesa la temàtica i els objectius de la recerca, les activitats que participin
d’aquest programa hauran de sol·licitar el corresponent dictamen del Comitè d’Ètica de
la Recerca de la URL.
Sisè.

Sol·licituds

El personal investigador interessat en l’objecte d’aquesta convocatòria haurà de
presentar el corresponent formulari de sol·licitud (2020_Proj-1.xlsx), que inclourà l’equip
investigador, el pla de treball, els resultats esperats i un pressupost detallat dels costos
associats a l’execució de l’activitat.
Els responsables de recerca o càrrecs equivalents del centre de la URL al qual pertanyi
el sol·licitant hauran de presentar una llista prioritzada de les sol·licituds segons el
formulari corresponent (2020_Proj-2.xlsx).
Setè.

Terminis i lloc de presentació de sol·licituds

Els formularis de sol·licitud i priorització s’hauran de fer arribar en format MS Excel® a
l’adreça electrònica vicerectorat.recerca@url.edu, com a molt tard el 12 de juliol de 2020.
Vuitè.

Avaluació i selecció

En l’avaluació i selecció de les sol·licituds finançades es tindran en compte:
a. Els objectius, pla de treball i motivació de la proposta en consonància amb el
marc establert a través del Pla Director de Recerca o instrument similar de les
institucions federades.
b. L’adequació de l’equip investigador per al desenvolupament del pla de treball i
l’assoliment dels objectius proposats.
c. El cofinançament de l’acció per part del centre o institució federada de la URL.
d. La disponibilitat pressupostària.
e. Els criteris de política científica de la Universitat, que inclouran necessàriament
la valoració del centre sobre la idoneïtat de l’activitat.
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La selecció de les actuacions finançades es durà a terme per una comissió específica
presidida pel rector de la Universitat Ramon Llull.
Novè.

Comunicació i al·legacions
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La Comissió de selecció comunicarà la resolució a les persones sol·licitants a través de
la Comissió de Recerca de la URL, no més tard del 22 de juliol de 2020.
Es podran presentar al·legacions contra la resolució de la Comissió en un termini de
10 dies naturals a comptar des de la notificació.
Desè.

Acceptació de l’ajut

L’acceptació de l’ajut s’haurà de formalitzar mitjançant el formulari normalitzat que es
facilitarà a les persones beneficiàries dels ajuts. El document original en paper s’haurà
de presentar al Rectorat de la URL en el termini de 15 dies naturals a comptar des de la
notificació de concessió.
L’escrit anirà adreçat al vicerector de Recerca i Innovació de la URL i haurà d’estar
signat per l’investigador responsable de la proposta i el responsable de recerca o càrrec
equivalent del centre o institució federada de la URL al qual pertanyi la persona
sol·licitant.
La no presentació del document d’acceptació en el termini establert es considerarà una
renúncia tàcita de l’ajut.
Onzè.

Seguiment i justificació final

Els beneficiaris de l’ajut hauran de presentar una justificació econòmica parcial i una
justificació final.
La justificació econòmica parcial s’haurà de presentar en format electrònic a l’adreça
electrònica vicerectorat.recerca@url.edu, no més tard del 15 d’octubre de 2020.
La justificació final constarà d’una memòria tècnica justificativa (que inclourà una
descripció de l’activitat desenvolupada i els resultats obtinguts), així com una justificació
econòmica degudament validada per la gerència del centre o de la institució federada
de la URL.
La justificació final de l’ajut s’haurà de presentar en paper al registre del Rectorat de la
URL i en format electrònic a l’adreça electrònica vicerectorat.recerca@url.edu, no més
tard del 20 de gener de 2020.
Les dates dels documents justificatius (factures i comprovants de pagament) hauran
d’estar dins del període d’execució establert a l’article quart. En cas d’actuacions que
requereixin d’un període d’intensificació de l’activitat investigadora del PDI, caldrà
demostrar que s’ha contractat una nova persona per fer l’activitat o que s’ha ampliat el
contracte de personal a temps parcial.
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Dozè.

Resultats de la recerca

Atès que aquests ajuts es financen a través del conveni entre l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Economia i Coneixement, i la
Universitat Ramon Llull per al foment de la recerca de la URL durant l’any 2020, totes
les publicacions, ponències, cursos, comunicacions i actes de difusió en general que es
derivin de l’activitat finançada per aquests ajuts hauran d’incloure la menció “La recerca
que ha donat lloc a aquests resultats ha estat realitzada mitjançant fons procedents de
la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement de la
Generalitat de Catalunya i la Universitat Ramon Llull”.
D’acord amb el Mandat de la URL per al foment de l’accés obert, caldrà permetre l’accés
lliure a les publicacions derivades d’aquests ajuts, bé sigui per la publicació en accés
obert o bé pel dipòsit en un repositori en accés obert. Es tindran en compte, si s’escau,
les condicions establertes per les editorials en relació amb l'arxiu de documents en
repositoris d'accés obert. Si tals condicions no permeten l’accés lliure a la publicació
completa, aquesta s’hi inclourà de forma restringida i es permetrà únicament l’accés al
publicació preliminar, al resum o a les metadades completes que la descriuen, segons
sigui possible en cada cas. L'arxiu dels documents s'ha de dur a terme tot just després
de la publicació i en qualsevol cas en un termini no superior als 6 mesos. En aquest
sentit, la URL posa a disposició el seu espai al repositori col·lectiu del sistema
universitari de Catalunya RECERCAT.
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