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1. Antecedents 
 
Un dels objectius més importants en l’àmbit de la recerca que desenvolupa la UPC és la consolidació 
d’un entorn de recerca, innovació i relació amb el teixit productiu i la societat en general. La finalitat 
primordial és generar la màxima col·laboració mútua, tot aprofitant totes les capacitats presents i 
potencialitats que existeixen a la UPC, amb ecosistemes intensius en coneixement i innovació. 
 
En aquest sentit, l’equip de govern ha establert les línies estratègiques del nou Pla estratègic de la 
UPC 2022-2025 amb 7 reptes o objectius estratègics i 15 eixos d’acció, a on es prioritza la creació i 
transferència de coneixement i la projecció internacional amb la visió de consolidar el 
posicionament de la UPC com a universitat líder en transferència i intercanvi de coneixement i 
tecnologia, mitjançant el reforçament dels mecanismes de valorització de la tecnologia i 
d’incentivació de l’emprenedoria. En el marc d’aquest repte s’inclou com a actuació prioritària el 
foment de la participació de la UPC en xarxes i consorcis nacionals i internacionals. 
 
És voluntat del Vicerectorat de Recerca de la UPC donar continuïtat a la convocatòria d’una línia 
d’ajuts amb l’objectiu de potenciar la participació de la UPC a xarxes i consorcis nacionals i 
internacionals. 
 
2. Objectiu de la convocatòria 
 
L’objectiu del programa és potenciar la participació de la UPC en xarxes i consorcis nacionals i 
internacionals, que, per la seva qualitat i interès científic, desenvolupen un paper important en la 
transferència i la innovació, incrementant la presència de la institució en aquelles que es consideren 
més útils tenint en compte el grau d’interès en els àmbits per al major nombre de grups de recerca 
de la Universitat i la estratègia de la UPC en els diferents camps d’activitat (recerca i transferència).  
 
 
3. Àmbit d’aplicació 
 
3.1 Participació en xarxes i consorcis locals, autonòmics, nacionals i internacionals, on la comunitat 
científica de la UPC difongui els seus coneixements i treballs i pugui establir relacions amb altres 
científics i amb el món industrial i social. L’objectiu principal és la consolidació d’un entorn de 
recerca, innovació i relació amb el teixit productiu i la societat en general. 
 
Els grups de recerca de la UPC són els responsables de promoure la participació en aquestes xarxes 
i consorcis.  
 
3.2 Les peticions a les quals es refereix la present convocatòria es poden efectuar per a ajuts 
destinats al finançament de la quota de participació en les xarxes/consorcis esmentats a l’apartat 
anterior. 
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3.3 Resten excloses de l’àmbit d’aplicació de la convocatòria les participacions en xarxes d’àmbit 
docent o d’infraestructures.  
 
 
4. Formalització de les sol·licituds 
 
4.1 Sol·licituds 
El model de formulari de la sol·licitud es troba a l’Annex I d’aquesta convocatòria. Aquest formulari 
s’haurà d’omplir i tramitar via seu electrònica. 
 
4.2 Termini 
Es farà una única convocatòria anual. El període de presentació de sol·licituds serà del 07 d’abril al 
06 de maig de 2022. 
 
4.3 Lloc de presentació 
Les sol·licituds s’hauran de presentar via seu electrònica a través de: 
https://seuelectronica.upc.edu/ca/tramits, complimentant la instància següent: 
https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Convocatoria_Ajuts_per_a_la_participacio_UPC_xarxe
s_i_consorcis_nacionals_internacionals 
 
Caldrà accedir amb el carnet UPC o altre sistema de certificat electrònic. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, el web oficial 
https://rdi.upc.edu/ca/ssri/observatori-oportunitats-financament/ serà el mitjà de comunicació 
oficial d’aquesta convocatòria. Tant les instruccions com les notificacions d’aquesta convocatòria es 
realitzaran únicament a través d’aquest web oficial. 
 
La UPC pot requerir en qualsevol moment de la tramitació dels ajuts, la documentació que consideri 
necessària per acreditar la concurrència dels requisits previstos en aquesta convocatòria. La no-
aportació de la documentació requerida en el termini legalment previst pot comportar la denegació 
de l’ajut. 
 
4.4  Admissió de sol·licituds  
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es publicarà al web oficial de la 
convocatòria (https://rdi.upc.edu/ca/ssri/observatori-oportunitats-financament/ ) el llistat 
provisional de sol·licituds admeses i excloses, indicant, en el cas de les excloses, el motiu. Es podran 
reparar els defectes que hagin motivat l’exclusió o presentar les reclamacions que es considerin 
oportunes  dins de l’apartat obert per aquesta ocasió com a tràmit d’esmena: 
 https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Presentacio_esmenes_participacio_UPC_xarxes, i dins 
dels terminis previstos. Finalitzat aquest termini, la Comissió de Recerca valorarà les esmenes 
presentades i publicarà la llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses. 
 

https://seuelectronica.upc.edu/ca/tramits
https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Convocatoria_Ajuts_per_a_la_participacio_UPC_xarxes_i_consorcis_nacionals_internacionals
https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Convocatoria_Ajuts_per_a_la_participacio_UPC_xarxes_i_consorcis_nacionals_internacionals
https://rdi.upc.edu/ca/ssri/observatori-oportunitats-financament/
https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Presentacio_esmenes_participacio_UPC_xarxes
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4.5 Procés selectiu 
Un cop valorades les candidatures d’acord als criteris establerts a l’Annex, es publicarà la priorització 
provisional de les mateixes. Aquesta priorització es publicarà al web oficial. Es poden presentar les 
reclamacions que es considerin oportunes a través de la seu electrònica dins de l’apartat obert per 
aquesta ocasió com a tràmit d’al·legació:  
https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Presentacio_reclamacions_participacio_UPC_xarxes 
 
Finalitzat el termini, i valorades les al·legacions, s’aprovarà el llistat definitiu de priorització per la 
Comissió de Recerca. 
 
S’acceptaran les al·legacions que corresponen només a la documentació ja lliurada. Durant el 
període d’al·legacions no es podrà afegir la documentació requerida que no s’hagi lliurat abans del 
termini de presentació de sol·licituds. 
 
L’acord del Consell de Govern que aprovi la concessió definitiva de guanyadors de la convocatòria 
posarà fi a la via administrativa. Contra aquest acord d’aprovació dels guanyadors de la convocatòria 
les persones interessades podran interposar un recurs contenciós administratiu, en el termini de 
dos mesos a comptar des del dia següent de la notificació, davant el Jutjat Contenciós Administratiu, 
tot això sense perjudici de la possibilitat d’interposar potestativament recurs de reposició davant la 
Comissió de Recerca, en el termini d’un mes a comptar a partir del dia següent a la notificació 
d’acord amb l’article 6.4 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats (LOU), 
modificada per la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, l’article 54 dels Estatus de la UPC (Acord 
Gov/43/2012, de 29 de maig), l’article 8.3 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciós administrativa i l’article 115 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
 
4.6 Condicions dels ajuts 
Els ajuts estan destinats a finançar la quota de participació en xarxes i consorcis nacionals 
internacionals corresponents a l’exercici 2022. En el supòsit de les quotes que hagin estat abonades 
amb anterioritat a la resolució de reconeixement i atorgament dels ajuts, es reintegraran els imports 
abonats corresponents a l’exercici 2022. 
 
La dotació econòmica total per a aquesta convocatòria és de 30.000,00.- Euros, amb càrrec a la 
partida pressupostària 229.10 . 
 
La intensitat màxima dels ajuts serà de 2.000,00€ per a cada xarxa o consorci fins a esgotar 
pressupost.  
 
Cada grup de recerca només podrà presentar o recolzar una única proposta de xarxa o consorci.  
 
Els grups de recerca que recolzin una xarxa o consorci manifestaran el seu interès amb la signatura 
per part dels directors/es del grup de recerca d’un document conjunt de suport a la proposta.  
 

https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Presentacio_reclamacions_participacio_UPC_xarxes
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5. Criteris per a l’avaluació de les sol·licituds 
 
5.1 Es valorarà especialment el grau d’interès i de recolzament dels diferents grups de recerca de la 
Universitat en la participació en la xarxa o consorci així com l’abast territorial de la xarxa o consorci.  
 
5.2 Les sol·licituds seran presentades per professorat i personal investigador que portin a terme la 
seva recerca en l’àmbit d’un grup de recerca de la UPC.  
 
5.3 Els criteris per valorar les sol·licituds presentades i per distribuir els ajuts es troben disponibles 
a l’Annex II. Com a resultat de l’avaluació es generarà un valor d’avaluació. L’ordre de priorització 
serà de la puntuació més elevada a la més baixa. 
 
En cas d’empat en la puntuació total suma dels 3 criteris, la priorització de criteris per desempatar 
serà:  

1. Major nº grups  de recerca que recolzen la proposta. 
2. Abast territorial de la xarxa o consoci: internacional > nacional > autonòmic. 
3. Ajut anterior:  no > 1 vegada > 2 més vegades 

 
Si dos o més sol·licituds es troben en situació d’empat tècnic en els 3 criteris, es podrà decidir la 
priorització en funció de l’interès estratègic de la UPC en participar-hi en les diferents propostes de 
xarxes o consorcis.  
 
5.4 El Vicerector de Recerca podrà constituir una comissió d’estudi per analitzar i avaluar les 
sol·licituds. 
 
6. Resolució 
 
L’aprovació correspondrà a la Comissió de Recerca del Consell de Govern de la UPC, d’acord amb el 
valor d’avaluació i amb la valoració de la comissió d’estudi, en el cas de la seva constitució. L’acord 
final serà ratificat pel Consell de Govern de la UPC. 
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CALENDARI APROXIMAT  
 
 

Actuació Data inici Data Fi 

Proposta aprovació convocatòria Comissió de 
Recerca   24/03/2022 

Aprovació Consell Govern   05/04/2022 

Publicació convocatòria  06/04/2022 

Període per presentació sol·licituds 07/04/2022 06/05/2022 

Publicació llistat de sol·licituds admeses i 
excloses provisional  10/05/2022 

Període per presentació esmenes (10 dies 
hàbils) 11/05/2022 24/05/2022 

Publicació llistat admesos i exclosos definitiva  25/05/2022 

Publicació llistat provisional priorització   01/06/2022 

Període per presentar al·legacions (10 dies 
hàbils) 02/06/2022 16/06/2022 

Resolució al·legacions  21/06/2022 

Proposta aprovació Comissió de Recerca   23/06/2022 

Aprovació Consell de Govern   05/07/2022 

Notificació atorgament   07/07/2022 
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7. Publicitat 
7.1 A tots els fullets, pàgines web i xarxes socials de la xarxa o consorci s’haurà de fer constar 
clarament la participació de la UPC, seguint les normes fixades en el Manual d’Identitat Gràfica 
Corporativa de la UPC. 
 
7.2 A les publicacions i altres resultats que es puguin produir gràcies a aquesta convocatòria caldrà 
fer esment del suport de la UPC. 
 
8. Justificació dels ajuts atorgats 
8.1 Els adjudicataris dels ajuts hauran de trametre al Servei de Suport a la Recerca i la Innovació una 
memòria sintètica sobre la utilització dels fons atorgats per la UPC destinats a sufragar les quotes 
de participació en les xarxes/consorcis, en la qual es faci constar els resultats quantitatius obtinguts 
per la UPC en la serva participació (nº projectes i pressupost aconseguits en el marc de la xarxa, nº 
PDI que ha participat en la xarxa, etc.) 
 
8.2 Els adjudicataris hauran de presentar un breu resum del contingut de la memòria indicada que 
es farà públic a través del web de la UPC.  
 
8.3 Totes les despeses hauran de quedar pagades i justificades abans del 31 de desembre del 2022 
d’acord amb el procediment que estableixi l’Àrea de Recerca i Transferència. 
 
 
 
 
Vicerectorat de Recerca 
Barcelona, 05 abril 2022 
  

https://www.upc.edu/comunicacio/ca/identitat
https://www.upc.edu/comunicacio/ca/identitat
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Annex I 
 
Formulari de sol·licitud d’ajuts per a la participació de la UPC en xarxes/consorcis nacionals i 
internacionals 
 

A) Nom de la xarxa o consorci: 
 

B) URL de la web de la xarxa o consorci: 
 

C) Nom del sol·licitant: 
 

D) Correu electrònic de contacte: 
 

E) Grup de recerca sol·licitant: 
 

F) Relació de grups de recerca que recolzen la proposta de la xarxa/consorci: 
 
 

G) Interès per a participar en la xarxa/consorci: 
 
 
 
 

H) Abast territorial de la xarxa/consorci: 
- Internacional 
- Nacional 
- Autonòmic 

I) La participació a la xarxa/consorci ha rebut un ajut amb anterioritat? 
 

• Sí, en dos o més ocasions. 
• Sí, en una ocasió. 
• No 
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Annex II 
 
 
Criteris d’avaluació 
 
Els criteris pels quals es valoraran les sol·licituds i es fixaran els ajuts són els següents: 
 

1 Nº de grups de recerca que recolzen la participació a la xarxa/consorci: 
 

• 1 punt per cada grup de recerca 
 
Nota.- només computaran les manifestacions de recolzament que estiguin signades pel director/a 
de grup de recerca. 

2 Abast territorial de la xarxa/consorci: 
 

• Internacional: 3 punts 
• Nacional: 2 punt. 
• Autonòmic: 1 punt. 

 

3 La participació a la xarxa/consorci ha rebut un ajut amb anterioritat: 
 

• Sí, en dos o més ocasions: 0 punts 
• Sí, en una ocasió: 1 punt 
• No: 2 punts 
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