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Nota: aquest document recull consultes tant gestionades amb l’AGAUR com les gestionades a la Unitat de 
Projectes Nacionals. 

 

COMPOSICIÓ I MEMBRES DEL GRUP DE RECERCA 

1. Un professor es jubila el 30 d’agost de 2023. Se’l pot incloure entre els participants?  

Incloure com a membre es podria incloure, però s'ha de veure quina implicació tindria al grup quan es 
jubili. 

En relació als requisits, es compten els dels "doctors a dedicació completa". I per ser considerat dins 
del grup "doctors a dedicació completa", segons las FAQs ha de tenir vinculació de mínim 2 anys a data 
27.04.2022, independentment de quan hagi iniciat el contracte. 

2. Un acadèmic de número d’una acadèmia catalana com ara la RACBA, com es consideraria? 

En els estatuts de l’acadèmia ha d’aparèixer la recerca com a objecte de la seva activitat. Per altre 
banda, s’ha de comprovar que el contracte laboral compleixi els requisits. No pot estar jubilat, és a dir, 

el contracte no pot ser equiparable a un emèrit 

3. Els Doctorands amb Beques Fullbright tutoritzades a la UPC, poden ser membres del Grup 
encara que estiguin un temps fora i després tornin a Catalunya?  

Per ser membres han de fer la recerca a Catalunya. Si ara estan fora no poden ser membres, quan 

vinguin es podran donar d'alta.  

4. Una investigadora amb ajut Maria de Zambrano, pot ser membre del grup si el seu tutor no en 
forma part? 

Sí, podria incloure’s com a membre sempre que tingui una vinculació de mínim 2 anys amb una entitat 
beneficiària i faci la seva recerca a Catalunya durant aquests 2 anys. El requisit no és pel tutor, sinó per 

qui ha obtingut el MZ. 
 
5. On consten els estudiants de doctorats sense beca competitiva? 

En la sol·licitud, en l’apartat de Col·laboradors/es i institucions col·laboradores del grup de recerca. En 
l’annex, en l’apartat D.6). 

6. Si posem com a membre del grup un doctorand FPI, òbviament, acabada la tesis, deixaria de 
ser-ho tret de que el contractem, per exemple com a PSR o un altre modalitat. Entenc que això no 
generaria desviacions. És així? 

Correcte. Si continua la persona encara que se li canvia la vinculació, no és una desviació. Les 
desviacions = pèrdua de número de membres. 
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7. Investigadors/es estrangers o d’universitats no catalanes, on es poden incloure? 

En l’apartat de col·laboradors/es. 
 

8. Què significa “excepcional” per a la participació compartida en dos SGR? 
La participació al 50% serà MOLT EXCEPCIONAL, i no la norma. No serà com el tràmit d’alta de la 

convocatòria passada. Penseu que es requerirà que les dues entitats avalin aquesta participació 
compartida, l’AGAUR farà una avaluació científica de l’impacte d’aquest canvi en els requisits dels 

grups, i a la justificació final s’haurà de tenir molt en compte 

9. Es pot sol·licitar un nou coordinador per aquesta nova convocatòria? 

Sí, tot i que sigui el mateix grup de l’anterior convocatòria no hi ha cap restricció o impediment per a 
que el coordinador sigui diferents al de l’SGR anterior. 

 
10. Poden ser membres doctors d’altres entitats que no siguin de grups interinstitucionals? 

Sí, seran membres del grup si la seva entitat compleix els requisits d’entitat beneficiària. 

11. En el cas dels doctorats industrials on l’estudiant esta un 20% a la UPC i un 80% a la empresa, 
es considera que la seva vinculació al grup de recerca és de sols del 20% o del 100% (el centre de 

treball de les empreses corresponents és a Barcelona). 

Per als doctorands industrials (o qualsevol predoc) no hi ha cap requisit de dedicació. 

12. Quins són els requisits per ser GRC interinstitucional? 

Per ser interinstitucional i amb finançament, totes dues entitats, de manera individual, han de tenir 

mínim 6 membres (4Drs a TC). És a dir, en el conjunt hauríeu de ser mínim 12 membres (8 Drs a temps 
complet). 

 
13. El % de dones és sobre tots els membres del grup (coord+dres temps complet+altres 
membres)? 

Sí, correcte. Per tant no es té en compte en el còmput  els col·laboradors. 

14. No veig la diferència entre els b) doctors con vinculación en activo i dedicació completa i c) 

otros miembros: personal investigador doctor, (..), que deberá tener una vinculación en activo, a 
tiempo completo (...)” 

Perquè pugui ser considerat doctor a dedicació completa el seu contracte ha de ser, a més de a temps 

complet, d’una durada d’almenys 2 anys. Si té un contracte a temps complet però de menys de 2 anys 
aleshores no pot ser considerat doctor a dedicació completa i haurà d’anar a altres membres. Aquí la 

diferència. 

15. En relació al formulari i indicar si és doctor (o no) i si està amb dedicació completa (o no), de 
cara als mèrits, és independent de la categoria laboral d’aquestes persones? Per exemple, un tècnic 
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de laboratori o personal de suport a la recerca que sigui doctor a jornada temps complet i que tingui 

una vinculació de mínim 2 anys, es pot considerar els seus mèrits? 

Sí, la seva categoria laboral és només per informació. Si pot ser considerat doctor/a a dedicació 
completa aleshores es poden comptabilitzar els seus mèrits per al mínim que els grups han de complir 

per poder optar a les diferents modalitats i opcions. 

Entenem que el camp dedicació completa = jornada a temps complet. Exacte, sí. 

16. Els associats amb exercici professional poden ser col·laboradors? 

Els associats han de constar dins l’apartat de col·laboradors indicant la seva activitat i vinculació NO 

UPC.  
Amb la gran majoria de les universitats públiques catalanes s’ha acordat no incloure’ls com a 

membres. 

17. Membres vs col·laboradors. Ens trobem que voldríem incorporar gent, com predocs o altres 
però que la seva vinculació se li acaba en aquest període i que si els hi donem de baixa podria 

afectar al grup perquè suposaria més d’un 20% respecte el conjunt dels membres del grup. Entenem 
que no seria inconvenient en posar-los com a col·laboradors. Si aquest 20% fos només del conjunt de 

doctors a temps complet tindríem més facilitats a l’hora de formar els grups. 

L’equip mínim que s’exigeix per a cada modalitat i opció s’ha de mantenir durant tota la convocatòria, 
és a dir, que si marxa un dels doctors a dedicació completa de l’equip mínim aleshores s’haurà de 

substituir per un altre investigador/a del mateix perfil. Si de la resta de membres es produeixen baixes 
que són substituïdes el 20% no comptabilitza, només comptabilitzarà si les baixes no són substituïdes. 

Els col·laboradors i col·laboradores no comptabilitzen en cap cas com a membres ni aporten mèrits, 

s’han d’indicar únicament a l’apartat “Col·laboradors/res i institucions col·laboradores del grup de 
recerca” del formulari, i no s’ha d’informar en cap cas ni de altes ni de baixes ni es tindran en compte. 

18. Respecte els pre-docs entenem també que una cosa és que se’ls posi o no de membres, però sí 

que és possible considerar-ho com a tesis o ajuts predoc. 

Exacte, una cosa és que es pugui considerar el mèrit de dirigir tesi o estar dirigint tesis de membres 
beneficiaris de contractes predoctorals de concurrència competitiva, segons s’indica a les bases 

reguladores en l’apartat de Capacitat Formativa del Grup de l’article 7, i una altra que siguin o no 
membres del grup. No serà requisit que siguin membres del grup poder comptar com a mèrit la 

direcció de la seva tesi per un doctor o doctora del grup a dedicació completa. 

19. Podem incloure al nostre grup SGR un Ramón y Cajal que ja ha acceptat incorporar-se al 

nostre grup, però que no començarà contracte fins al setembre? 

Si hi ha una resolució definitiva de concessió i ha acceptat l’ajut, sí. 
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MÈRITS I REQUISITS 

1. Un professor es jubila el 30 d’agost de 2023 es poden incloure els seus mèrits? 

Si s’inclou com a membre del grup  i considerat doctor a dedicació completa, encara que li quedi any i 
mig de vinculació, es podrà comptar. 

2. Un investigador que en menys de 2 anys es jubilarà, en cas de no incloure’l com a membre 

doctor a temps complet per la possible desviació del 20% es podrien considerar els seus mèrits a 
l’avaluació ja que ha estat membre en el passat? 

Tots els mèrits que s’indiquin del grup, tant pel compliment dels mínims (a aportar únicament pels 
doctors a dedicació completa) com a l’annex per avaluació (a aportar per tots els membres del grup), 
han de ser aportats pels membres que figurin com a tal a la sol·licitud i compleixin requisits per ser-ho. 

No es poden comptabilitzar mèrits de membres que no figurin a la sol·licitud. 
 

3. Doctors d’altres institucions que s’incorporen en el grup SGR de la UPC en aquesta 
convocatòria es podran comptabilitzar els seus mèrits? 

Si, sempre que els mèrits s’hagin obtingut entre el 01/07/2017 – 27/04/2022 o obtinguts amb 
anterioritat però vigents en el moment de la sol·licitud i tinguin vinculació amb una entitat beneficiària 

de mínim durada 2 anys 

 

ACTIVITAT CIENTÍFICA 

1. El mèrit "Nre. de premis d'investigació rebuts", pot ser de qualsevol tipus d'entitat, inclosa 

l'entitat pròpia? 

Sí, sempre que sigui un premi oficial. 
 

2. CCD, ICE i Convocatòria Ajuts Innovació Docents compten com Activitat Recerca Drs Tc? 
Aquestes convocatòries no són àmbit recerca. Es podrien incloure a Altres mèrits de l’Annex. 

3. Els subprojectes dels Sectors Emergents o altres convocatòries RIS3CAT es poden considerar 

projectes competitius? 

Per considerar-se com a mèrit ha d’haver algun document oficial on consti que l’investigador membre 
és IP del projecte.  

4. Com es considera un Doctorat Industrial? 

Es pot considerar com a projecte competitiu (de recerca o de transferència) o com ajut pre-doctoral. 
Però només compta una vegada. 

 
5. Els projectes de la convocatòria Maria de Maeztu compten com a competitius? 
La convocatòria Maria de Maeztu no té caràcter de projecte, però es poden incloure a Altres mèrits. 
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6. Els ajuts Margarita Salas que fan recerca fora de Catalunya, es poden comptar com a mèrits? 
No, ja que la persona beneficiària de l’ajut no es troba fent recerca a Catalunya.  

7. Si un membre del grup va ser MSC en el període 01/07/2018 i ja finalitzada, i ara és lector SH, 

com el considero? Només 1 cop, en un dels apartats? O pot ser dos vegades? Ens referim als mèrits:  
Nre. total de membres del grup amb contracte Ramón y Cajal, Miguel Servet o Beatriz Galindo ; Nre. 

total de membres del grup amb contracte postdoctoral BP, JdC, SB, MZ, MS o MSC o altres 
programes postdoctorals similars de concurrència competitiva 

Si li han estat atorgats els dos ajuts (resolució de concessió) entre l’01/07/2017 i el 27/04/2022, es 

poden comptabilitzar els dos mèrits. 

8. Els trams vius (recerca i/o transferència) es poden solapar per a un mateix investigador/a. 
Comptarien tots dos? 

Pel que fa als trams vius, cada investigador podrà incloure únicament 1 tram al formulari de sol·licitud, 
si en tenen més de vius (difícilment serà així, però si arriba el cas), l’altre l’hauria de fer constar a 
l’annex. En el cas que els trams vius sigui un limitant per poder validar la sol·licitud (en el sentit que el 

mínim exigit són 3 i un investigador aporta 2 d’aquests 3 mínims), s’haurà de consultar expressament. 
 

9. Si un professor/a tenia un sexenni viu i s’ha presentat a la nova convocatòria, compta? 
Aquells professors que tenen un sexenni viu i s'han presentat a una nova convocatòria però encara no 

s'ha resolt, mantenen el sexenni viu fins que no es resolgui. No compta el tram que està pendent de 
resolució. 

10.  Si al grup s’ha tingut amb anterioritat persones amb beques/contractes postdocs i ara ja no 

són al grup, compta com a mèrit? 

Sí, es considera, si aquest postdoct s’ha obtingut en el període, tot i que la persona ja no hi sigui, es 
considerarà com a mèrit. Si ha estat per renúncia, s’haurà de complir que almenys hagi gaudit un 

temps d’aquest contracte. Si no ha gaudit del contracte, no es considera tot i haver-se concedit. 
 

11. En els convenis, la data que es consideraria és la data de signatura? 
Si al conveni apareix una data d’inici, es comptarà aquesta data d’inici (per exemple, un conveni signat 

l’1.01.2022, però l’execució comença, i així apareix, l’1.09.2022, sí comptaria; si el conveni té data 
signatura 01.01.2022 però no posa explícitament cada data, no comptaria. 

12. Les següents convocatòries entrarien dins de projectes innovadors o de transferència? Llavor i 

Producte, OnCampus, The Collider, CaixaImpulse Validate, Programes de pre-acceleració BCN Activa 
i Ship2be? 

Sí.  
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13. Els Innotec es consideren projectes competitius de transferència? 

Sí. 

14. En cas de tenir patents enregistrades i concedides abans del 2017, a més d'estar en actiu i en 
explotació (pagament de regalies)...es poden posar com part de validació tècnica i/o annex? els 

inventors formen part del grup i són doctors. 

Per al a validació tècnica han d’estar o bé registrades entre l’01/7/2017 i el 27/04/2022 o bé estar en 
actiu a data 27/04/2022. Ídem per l’annex 

15. Patents en actiu, vol dir explotades per alguna empresa? o simplement que es fa el pagament 
del manteniment? 

Únicament es fa referència a que estiguin en actiu, si encara està vigent. 

16. L’empresa que explota la patent té un contracte de transferència de tecnologia signat amb 

l'UPC. Aquesta empresa té com co-fundadors els co-inventors de les patents (l'UPC també està en 
l'accionariat). Consideres que és un mèrit a tenir en compte per posar-lo en mèrits complementaris? 

perquè no és un conveni no competitiu de recerca, i tampoc un projecte de transferència. 

Es pot indicar a l’annex als apartats A.2.1 i A.2.2. 

17. En el cas que un membre sigui third-party d’un ERC, es pot considerar com a mèrit de projecte 
de recerca competitiu? 

Si no es pot identificar com a IP d’un projecte, subprojecte o workpackage, no. 

18. Com es consideren els ICREA Academia? 

Com a mèrit de persona, no com a projecte. 
 

19. Un lector Serra Hunter o Juan de la Cierva que els hi quedi un any, compten com a mèrit? 
Sí, sempre que la seva vinculació sigui de mínim 2 anys. 

 
20. Un projecte de recerca es podria considerar per arribar al pressupost mínim de 60.000€ de 

convenis? 
No, són mèrits diferents. Un projecte de recerca es comptabilitzaria com a mèrit de projectes 

competitius, independentment del seu import. Per als mèrits de conveni o contracte de recerca 
implica el requisit de l’import. 
 

21. Si tenim un projecte que no compleix els requisits d’obtenció entre el 01/07/2017 – 27/04/2022 
és recomanable introduir-lo en l’annex?  

En l’Annex apareix l’apartat d’altres mèrits a destacar. És recomanable introduir els projectes que es 
considerin rellevant. 
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22. Els projectes que ja han finalitzat però han estat concedits entre 01/07/2017 – 27/04/2022 

compten com a mèrit? 

Sí, els projectes que han estat concedits en aquest període compten com a mèrit tant per a l’avaluació 
(si l’IP és un dels membres doctors a dedicació completa) com per al reconeixement, 

independentment de si ha finalitzat o no. 

23. Si tens doctorat industrial en aquest període amb finalització de contracte novembre 2021 
però que defensa al juny 2022, comptaria? 

Sí sempre que la concessió del DI hagi estat dins del període independentment de la seva finalització, i 
comptaria com “nº de tesis, “nº d’ajuts predoctorals competitives” o “projecte competitiu” però 
només compta una vegada. 

24. Si un becari amb contracte predoctoral Ajut FI2020 renuncia al contracte (Març 2021) perquè 
ha trobat feina però segueix fent la tesi sense finançament, el podem contar com a mèrit? 

Si l’ajut FI s’ha concedit dins del període, independentment de la seva durada, pot comptar com a “nº 

de tesis” o “nº d’ajuts predoctorals competitives”, però només compta una vegada. 

25. La convocatòria de Xarxes R+D 2018 que l'objecte és finançar programes de valorització i 
transferència dels resultats de la recerca cap al sector productiu administrats per entitats 

coordinadores de xarxes d’R+D+I, del quals hi ha un investigador responsable que és un dels 
membres doctors a temps complet, es podria considerar d’alguna manera com a mèrit? De quin 

tipus? 

Es poden considerar com a projectes competitius d’innovació i transferència. 

26. La convocatòria de Sectors Emergents es podria considerar com a mèrit? Com? 

Cada operació o projecte del sector emergent es podria considerar com a projecte de recerca 

competitiu només per als que realment constin com a responsables a la memòria. 

27. En relació a l’indicador de patents actives o registrades, ens trobem un cas d’una patent que 
va registrar una empresa a l’organisme de Mèxic, l’investigador és l’autor. No obstant no sabem del 

cert si la patent encara està activa, estem demanant un certificat a l’empresa. Què recomaneu què 
fem? 

Si està registrada dintre del termini indicat (01/07/2017 i 27/04/2022) la podreu incloure, així com 

també si encara està activa a data 27/04/2022 amb independència de quan s’hagi registrat. Sigui com 
sigui, aquesta informació ha de poder ser contrastada. 

28. Tenim una sèrie de projectes i convenis que no tenim clar si els podem posar, a veure com ho 

veieu:  

• Per una banda, convenis que es signen amb empreses per a que els hi fem formació en l’àmbit 
d’experiència de la nostra recerca.  
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• Per altra, projectes de cooperació per al desenvolupament, en el sentit de forment de la 

solidaritat, problemes socials, en col·laboració habitualment amb ONGs i en països tercers. 

• Acords de col·laboració entre entitats en el marc d’actuacions de recerca. 

Per poder computar com el mèrit “Que entre els doctors i les doctores contractats i contractades a 

dedicació completa del grup, incloent-hi el coordinador o la coordinadora, es tingui o s'hagin obtingut 
un finançament provinent de contractes o convenis de recerca no competitius que sumi un import 
mínim de...” han de tractar-se i tenir estructura de projectes de recerca: tasques, equip investigador, IP 

o coordinador o responsable, pressupost... Tot allò que no encaixi en aquesta descripció ho podeu 
indicar a l’apartat E de l’annex al formulari però no podria comptabilitzar dintre del mèrit indicat. 

29. Dins del concepte Premis d’Investigació, es podrien incloure Premis de publicacions o premis 
d’arquitectura i concursos d’arquitectura? 

Sí, si són premis atorgats d’acord amb la investigació desenvolupada. 

30. Un màster Erasmus Mundus concedit per la EACEA es pot comptabilitzar d’alguna manera? 

Es pot fer constar a l’annex, tant a l’apartat D4 com a l’E. 

31. La creació d’una spin-off pot comptar com a mèrit d’alguna manera al formulari? 

Al formulari no, a l’annex sí, tant a l’apartat E com a l’A.2.2. 

 

CAPACITAT FORMATIVA 

1. Un contractat PSR que està desenvolupant la tesi i té publicacions, com es consideraria? 
El contracte, tot i ser concurrència competitiva, no és modalitat pre-doc. No comptaria com a mèrit.  
 

2. Els Doctorands amb Beques Fullbright tutoritzades a la UPC, els podem contar com a mèrits? 
Sempre que el/la director/a (o co-director/a) sigui un doctor/a a dedicació completa del grup, sí. 

 
3. Si s'està dirigint una tesi d'algú que no té aquest tipus de contracte (pre-doc), sinó un 

contracte de personal de suport a la recerca per obra i servei a càrrec d'un projecte europeu, 
entraria? 

No. Per poder comptar com a mèrit ha de tractar-se d’un contracte predoctoral l’objecte del qual sigui 
el de la formació de personal investigador, i s’ha d’haver fet una convocatòria pública oficial de 

concurrència competitiva en la qual s’estableixin els criteris de selecció i avaluació dels candidats i 
candidates. 

 
4. En el cas d’un projecte competitiu en el marc del qual es contracta un estudiant de doctorat 

per concurrència competitiva. Es pot comptar tant el projecte com el contracte? 
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El projecte podria comptar com a mèrit de projecte de recerca o com a mèrit “Dirigir tesis, encara no 

llegides ni dipositades, de beneficiaris o beneficiàries de contractes predoctorals en formació de 
convocatòries de concurrència competitiva oficials en el marc de l'Estatut del Personal Investigador en 

Formació (EPIF) (FI, FISDUR, DI, FPU, FPI, PFIS, i-PFIS, propi d'universitats o centres), o altres programes 
d'institucions estatals o internacionals de contractes predoctorals similars de concurrència 

competitiva” sempre que s’hagi fet una convocatòria de concurrència competitiva per a la selecció de 
la persona beneficiaria i el contracte haurà de ser un contracte predoctoral. Si no hi ha hagut cap 

concurrència competitiva per contractar a la persona i no és un contracte predoctoral, no pot 
comptabilitzar com a tal.  

5. Un grup té atorgat un ajut FPI de l'AEI, relacionat amb un projecte. Es va publicar la 

convocatòria FPI i s'hi van presentar els candidats i el grup ja té un seleccionat. No obstant encara no 
hi ha una resolució de concessió definitiva on consti la persona adjudicada: es pot considerar mèrit 

l'atorgació d'aquest FPI encara que no tinguem nom assignat? es pot incloure com a membre a 
aquest candidat? 

En tots dos casos hi ha d’haver una resolució de concessió. 

 
6. Les beques INPhinit de la Caixa, es pot considerar com a mèrit "Nre. d'ajuts predoctorals de 

convocatòries competitives" o bé un projecte competitiu de recerca, o un projecte competitiu de 
transferència, on hi ha un responsable tutor del becat? 
Com a contracte predoctoral de concurrència competitiva i únicament una vegada. 
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IMPORT DE L’AJUT I DESPESES SUBVENCIONABLES 

1. En cas de pèrdua de reconeixement, s’aplicarà amb caràcter retroactiu i per tant, s’haurà de 

retornar el pressupost executat fins aquell moment? 
En cas de pèrdua s’avaluarà jurídicament des de quin moment i la revocació parcial o total. Si es 

comprova que l’incompliment ja es produïa en el moment de la sol·licitud, serà des de 01.01.2022, i 
s’haurà de retornar la totalitat del que ja s’hagi ingressat, i si s’ha fet despesa s’haurà d’assumir per 

altres fonts. Per tant, important assegurar i traslladar al grup que s’asseguri de qui posa. Si 
l’incompliment es produeix en el decurs de l’SGR per exemple produït per una desviació del 20%, ja 

s’avaluarà. 
 

2. La partida de viatges parla, a més dels membres del grup, dels predocs i tècnics vinculats. El 
concepte vinculat és els contractats pel SGR? I els postdocs q es contractin pel SGR? 

El concepte vinculat és tot aquell que consti i es justifiqui com a membre a l’SGR, ja sigui despesa d’un 
membre que consti a la sol·licitud, o d’un membre que s’hagi donat d’alta, o d’un post, pre o PTS pagat 
pel SGR. 

 
3. Si optem a finançament, s’ha de presentar un pressupost? Com es sol·licita el finançament? 

El pressupost s’informa al formulari. En el moment de la sol·licitud de les modalitats apareix un apartat 
de les partides de despesa. 

4. El pressupost indicat per cobrir la despesa, podrà ser modificat posteriorment en funció de les 

necessitats del grup? 

Si, mentre els conceptes siguin subvencionables. El pressupost no és subjecte d’avaluació. 

5. S’ha d’incloure partida per a l’informe d’auditor de 1.200 € tal i com es fa a les convocatòries 

de l’AEI? 

No, la justificació d’aquests ajuts no requereix d’informe d’auditor. 
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SOL·LICITUD, DOCUMENTACIÓ I TERMINIS 

1. Quines son les dades que s’han de posar com a entitat beneficiària? I com a representant 

legal?  

Contacteu amb el vostre personal de gestió que us ho facilitarà. 

2. Un dubte que no sabem si és que és un error de formulari o hi ha alguna cosa que no omplim 

bé. A la primera pàgina hem omplert l’entitat i el nom del coordinador. I a la quarta s’ha informat 
automàticament les del coordinador, però el camp Entitat es deixa en “no s’ha trobat a la llistat” 

però si s’ha omplert “Nom de l’entitat (si no s’ha trobat a la llista)”. És correcte així? 

És correcte així, no us preocupeu. 

3. Hem detectat el que creiem és un error de formulari. Quan es descarrega de la web surt uns 
apartats de permisos i anys d’incorporació al sistema català. En canvi, quan guardem el PDF a 

l’ordinador i obrir-ho, aquests camps desapareixen. 

No es tracta d’un error, aquests camps desapareixen quan se seleccionen les opcions GRC i només es 
mantenen amb l’opció GRE. 

4. L'Índex H és només del període 2017-2022, o de tota la nostra trajectòria de Recerca?  

El de tota la trajectòria. 
 

5. No es demanen signatures a la sol·licitud, però es demanaran a l’acceptació? 
Es pretén reduir els tràmits burocràtics, a més els obliguen que qualsevol document signat sigui amb 

certificat electrònic (no vàlid signatures manuals escanejades). En tot cas, les que si es demanaran a 
l’acceptació és la del coordinador/a i la del RL. Si a nivell intern de cada entitat, es vol establir algun 

altre criteri per la resta de membres, el que es decideixi. 

6. Al formulari marcant l’opció de GRE els camps de la maternitat que no surten. Què més ens 
falta per marcar? 

Cal en primer lloc indicar la data de lectura de tesi, un cop s’indica aquesta ja s’habiliten la resta de 

camps. Si la data és 10 anys o menys, ja es podrà validar el formulari. Si la data és superior a 10 anys 
aleshores validarà el formulari o no en funció de les baixes de maternitat o del número d’anys que faci 

des de la seva incorporació al sistema de recerca català. 

7. En relació a les categories laborals algunes de les llistades no es corresponen pròpiament a les 
que tenim. Per exemple, a la UPC tenim la figura d’Investigador Distingit, o Director d’Investigació. 

Son contractes que es fan a qui té titulació de doctor. Però clar, entenem que no seria investigador 
post-doc. Seria posar per exemple Professor d’Investigació? O Investigador científic? I un Beatriu de 

Galindo? 
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Podreu indicar qualsevol de les dues. De totes maneres, penseu que únicament es tracta d’informació 

nostra interna, no serà rellevant en cap cas per a l’avaluació científica del grup. Si cap de les opcions 
disponibles s’adapta al vostre cas també podreu indicar “Altres”. 

8. Les dades de validació tècnica son dels membres que son drs. a TC segons bases convocatòria 

(tot i que al formulari no ho especifica). Pel que fa a les dades per a l’avaluació científica del grup, 
entenem que és per a tots els membres, igual que el que es posa a l’Annex. És així? 

Sí, les dades per a la validació tècnica del grup es corresponen als requisits que s’indiquen a l’article 7 

de les bases reguladores que han de ser aportats únicament pels membres del grup doctors i doctores 
a dedicació completa. Efectivament, les dades per a l’avaluació científica es refereixen a tots els 

membres del grup, no únicament als membres del grup doctors i doctores a dedicació completa. 

9. De la consulta SI/NO “Que ha demanat o ha obtingut altres ajuts públics o privats per a la 
mateixa activitat, i fa constar la relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada o 

obtinguda” expressament és per si hi ha cap altra convocatòria que finança l’activitat del grup, oi? 
Perque per exemple, si amb l’SGR es preveu cofinançar un equipament o un contracte que també es 

finançarà amb altres ajuts, s’hauria de marcar que SÍ? O millor posar que NO i en tot cas quan es faci 
la justificació ja s’indicaria si es dona el cas? 

Únicament si hi ha cap altra convocatòria de suport a l’activitat científica del grup, és a dir, per al 

mateix objecte i finalitat. En qualsevol cas, el cofinançament es permet en la convocatòria, només que 
per llei de subvencions s’ha d’identificar els altres ens/fons que financen el mateix objecte. 

10. En relació a indicador de nº de projectes, ens trobem que hi ha convocatòries que no son de 

l’AEI, com els de l’ISCIII o altres Ministeris. Els podem considerar d’alguna manera en algun lloc? 

Podreu indicar-los dintre de Nre. de Proyectos de I+D+i de l’AEI. En qualsevol cas, tota aquesta 

informació la podreu recopilar a l’annex, que és la informació que es farà servir per a l’avaluació 
científica del grup. 

11. En relació al criteri de “de Vinculació del grup amb la política de recerca del departament o 

dels departaments de referència o, en el seu cas, de la universitat, centre de recerca o ICTS (4 %)”, 
què s’ha de fer? 

Heu de contactar amb el gestor que us facilitarà el model corresponent que signarà el Vr. Aquest 

document será per a arxiu intern i no caldrà adjuntar-ho. 

12. Al formulari on diu “Nre. de cites rebudes pels articles publicats / No. of citations received by 

the articles published” la pregunta és si és sumar les cites dels articles publicats des de 2017 o les 

cites obtingudes a partir de 2017, independentment de quan s’hagi publicat l’article? 

Aplica a les cites rebudes del articles publicats en el període. 
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13. Al formulari on diu “Nre. de comunicacions orals / ponències invitades a congressos 

internacionals de recerca / No. of oral communications or presentations invited to international 

research conferences” es refereix a comunicacions només a congressos o es podrien incloure també 

a seminaris que s’hagi fet a l'estranger? 

Només les comunicacions a congressos internacionals. 

14. Al formulari on diu “Nre. total d'articles publicats en revistes indexades, de llibres i de capítols 

de llibre publicats en editorials de prestigi i impacte nacional i internacional per membres 

doctors/res contractats a dedicació completa que formen part del grup” encara que no es diu 

explícitament també es consideren els “... actes de congressos o proceedings que hagin seguit 

procediments de revisió de qualitat...” que fa referència les bases reguladores, correcte? 

Sí, exactament. 

15. Projectes d’innovació i transferència, en quin apartat els posem? L’apartat B.1. només fa 

referència a projectes de recerca. Potser és en el sentit més ampli? O bé a l’A.2.2. detallar activitats 
de transferència? 

Si no arribeu als 10 projectes de recerca podeu indicar-los també a l’apartat B.1. Si sí que en teniu més 

de 10 i només en seleccioneu 10, els de transferència els podreu indicar a l’apartat A. 2.2. 

16. A l’apartat de l’annex sobre RRI, teniu algun document de suport per poder donar un cop 

d’ull? 

Tenim disponible un document amb informació genèrica de la UPC com links d’informació a l’AGAUR. 
Demaneu al personal gestor de la UPN. 

17. En cas de participar en un SGR d’altre entitat, haig de tramitar algún document? 

Sí, ens heu de contactar i us facilitarem el model corresponent que farem signar pel Vr. 

18. Per als membres que son d’altres entitats cal algún tipus de document? 

Tot i que l’AGAUR no demana expressament cap document la UPC sí que ho demana. Pregunteu al 
vostre gestor el model que s’ha preparat. 

 

 

  



PREGUNTES FREQÜENTS – SGR 2021 

 

 Pàgina 19 de 20 14/04/2022 

AVALUACIÓ CIENTÍFICA DELS GRUPS QUE OPTIN A FINANÇAMENT COMPETITIU 

1. Del procés d’avaluació es rebran els informes d’avaluació? Els 3 q es facin o si hi haurà un 

informe global?  

Al 2017, donat l’alt volum de grups que es van avaluar, es va prioritzar l’enviament d’aquells que ho 
van sol·licitar expressament, i a posteriori ho van enviar a la resta. Aquest any es pretén enviar a 

tothom també, sí. 
 

2. Si durant la vigència del grup anem millorant el CV (projectes, tesis...) podrien passar a 
comptabilitzar-se en cas necessari per jubilació d'alguna de les persones que aportava CV? 

No, l’avaluació de mèrit per aquesta SGR és ara i no durant la vigència del mateix. No hi haurà 
avaluacions intermitges, només una justificació final on s’explicarà el que s’ha obtingut aquests 3 anys. 

3. Per a l’avaluació dels publicacions, es fa referència a que “s'aplicaran els criteris reconeguts en 

els processos d'avaluació per a cada àmbit científic, en funció de les seves característiques i de les 
seves dinàmiques, tals com tenir en compte el lloc de signatura dels autors membres del grup en els 

articles destacats (primers i darrers autors)...." El primer s'entén que és el més important i serà el 
que sempre comptarà més, però comparativament, em pregunten si valdrà més, per exemple, un 

article en què el teu nom va el segon o un altre en què va el darrer. Com es valora? 

A l’article 16 de les bases reguladores s’indiquen els criteris d’avaluació. En aquests no es concreten 
què comptabilitza més, etc., per tant, només podem aconsellar-vos que us poseu en la pell de 

l’avaluador de cara a considerar què pot ser més rellevant en el vostre àmbit. A la nostra web trobareu 
també una guia d’avaluació per al sol·licitants, per si us pot ajudar. 
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ALTRES PREGUNTES 

1. En cas d’un GRC sense finançament, quines implicacions tindria la pèrdua de reconeixement? 

Perdre el reconeixement SGR i també com a grup UPC, perquè els grups UPC seran els que tinguin 
reconeixement. 

2. Per obtenir el finançament per part de la UPC dels grups que no han aconseguit finançament 

SGR s’ha de sol·licitar? 

Des del vicerectorat de recerca es concedirà ajut directament a aquells grups que compleixin els 

requisits de la convocatòria i sol·licitin el finançament però no l’obtinguin per part de l‘AGAUR. 

3. En quin idioma es recomana fer la memòria? 

Es pot fer tant en català, castellà i anglès. Tingueu en compte que els avaluadors poden ser estrangers, 
i per tant seria més recomanable en anglès. Si es fa en qualsevol dels altres igualment serà avaluat, és 

clar. 

4. A on m’he d’adreçar per a la revisió del títol i nom del grup? 

Heu d'enviar el correu a traduccions.slt@upc.edu posant a l'assumpte: SGR 2022 + el nom del grup. 
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