
DISPOSICIONS GENERALS

DEPARTAMENT DE RECERCA I UNIVERSITATS

ORDRE REU/183/2022, de 21 de juliol, per la qual es modifica l'Ordre REU/162/2021, de 27 de juliol, per la
qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de les subvencions convocades per la fundació
Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) relatives al Programa ICREA Acadèmia.

L'article 158.1 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat, en matèria de recerca científica
i tècnica, la competència exclusiva amb relació als centres i les estructures de recerca de la Generalitat i als
projectes que aquesta finança.

L'article 65 de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, defineix la fundació Institució
Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) com una estructura de recerca impulsada pel Govern de la
Generalitat que té per objectiu principal contribuir a la captació i la retenció de talent internacional, mitjançant
un procés de selecció basat en el mèrit científic, i contribuir significativament a l'excel·lència en la recerca.

L'Ordre REU/162/2021, de 27 de juliol, va aprovar les bases reguladores per a la concessió de les subvencions
convocades per la fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) relatives al Programa
ICREA Acadèmia.

La Comissió de Recerca i Transferència de Coneixement del Consell Interuniversitari de Catalunya, en sessió de
data 18 de març de 2021, va acordar que la Direcció General de Recerca pogués estudiar la possibilitat
d'estendre el Programa ICREA Acadèmia a totes les universitats del sistema universitari de Catalunya, incloent
en el Programa les universitats privades. I, en la sessió del Patronat de la fundació ICREA celebrada el 18 de
novembre de 2021, es va tractar el desplegament del Programa ICREA Acadèmia a les universitats privades.

El Patronat de la fundació ICREA, en la sessió celebrada el 31 de maig de 2022, ha aprovat les bases
reguladores del Programa ICREA Acadèmia 2022, sol·licitant la deguda autorització a la Direcció General de
Recerca del Departament de Recerca i Universitats per procedir a la seva convocatòria i resolució.

Per tot això, d'acord amb el que estableix l'article 92 del Text refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, a proposta del director general de
Recerca, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Modificar l'article 1 de l'Ordre REU/162/2021, de 27 de juliol, que queda redactat en els termes següents:

“Article 1

Aprovar les bases reguladores que han de regir la concessió de les subvencions del Programa ICREA Acadèmia,
d'intensificació de l'activitat de recerca del personal docent i investigador doctor de les universitats del sistema
universitari de Catalunya, amb vinculació permanent a la universitat, bases que figuren en l'annex.”

Article 2

Modificar la base 1 de l'annex de l'Ordre REU/162/2021, de 27 de juliol, que queda redactada en els termes
següents:

“—1 Finalitat del Programa ICREA Acadèmia

El Programa ICREA Acadèmia té la finalitat d'incentivar i recompensar l'excel·lència investigadora del personal
docent i investigador doctor amb vinculació permanent a les universitats del sistema universitari de Catalunya.
Es tracta d'un programa d'intensificació de la recerca destinat exclusivament al professorat universitari
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esmentat que imparteix docència i que està en fase plenament activa i d'expansió de la seva activitat
investigadora. El programa prioritza la detecció i l'estímul del professorat amb més potencial de creixement
científic i valora especialment l'impacte potencial sobre la trajectòria investigadora de les persones
candidates.”

Article 3

Modificar la base 3.1 de l'annex de l'Ordre REU/162/2021, de 27 de juliol, que queda redactada en els termes
següents:

“3.1 El Programa ICREA Acadèmia està adreçat al personal docent i investigador, funcionari i contractat de les
universitats del sistema universitari de Catalunya que, en la data de finalització del termini de sol·licitud de la
subvenció, reuneixi els requisits següents:

a) Estar en possessió del títol de doctor/a.

b) Tenir una vinculació permanent amb obligació docent i un règim de dedicació a temps complet a les
universitats del sistema universitari de Catalunya.

c) Trobar-se en actiu i estar-hi impartint docència de manera regular.”

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Contra aquesta Ordre es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptats des de
l'endemà d'haver estat publicada en el DOGC, segons el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i sens perjudici del que estableix l'article 44 de la
mateixa Llei.

Barcelona, 21 de juliol de 2022

Gemma Geis i Carreras

Consellera de Recerca i Universitats

(22.203.035)
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