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Introducció. Objectius 
 
Tenint en compte les diferents tipologies de grups de recerca de la Universitat de Lleida, informades 
favorablement per la Comissió de Recerca reunida el dia 8 d’octubre de 2009, es fa necessari definir el 
conjunt d’accions per impulsar i donar suport a l’activitat de cada equip. Es pretén així que consolidin la seva 
posició dins el context científic internacional o bé que millorin la seva capacitat d’assolir un reconeixement 
extern. En aquesta línia es proposen tot seguit fórmules de suport diferenciades per a cada tipologia de 
grup. 
 
 
Procediment a seguir 
 
En el pressupost anual dels vicerectorats responsables de la recerca i de la política científica s’hi faran 
constar les corresponents partides pressupostàries per tal que la Comissió de Recerca pugui determinar, 
d’acord amb les directrius aprovades pel Consell de Govern, el pressupost a assignar a cada un dels grups 
de recerca per a cada una de les accions. 
 
Així mateix, la Comissió de Recerca haurà de proposar al Consell de Govern els mecanismes adequats de 
seguiment de cada una de les accions establertes. L’ús incorrecte dels ajuts assignats per part d’un grup 
determinat significarà la impossibilitat de demanar l’any següent un ajut de les mateixes característiques. Tal 
com recull la convocatòria de tipologies de grups de recerca de la UdL, any 2009, la tipologia aprovada per 
a cada un dels grups tindrà una validesa anual, amb l’excepció dels grups que passin a ser recongeguts per 
la Generalitat i en aquest cas, en el moment del reconeixement com a SGR, el responsable del grup podrà 
sol·licitar el canvi de tipologia. Ja que l’assignació d’alguns ajuts es farà a tots els efectes de manera anual, 
el canvi de tipologia d’un grup una vegada iniciada l'anualitat no implicarà ni la possibilitat de demanar aquell 
any un dels nous ajuts anuals que li podrien correspondre, ni la necessitat de retornar l’ajut anual que se li 
hagués concedit. 
 
Malgrat que el canvi de les persones d’un grup a un altre o la seva separació (per crear un nou grup, per 
exemple) són opcions personals que s’han de respectar, la idea del document és que els grups són 
associacions de persones que treballen en equip dins d’una temàtica determinada i, per tant, han de tenir 
una certa estabilitat en el temps. 
 
 
Aspectes a considerar 
 
A la taula que acompanya aquest document s’indiquen les diferents accions de suport particulars per a cada 
tipologia de grup. Els procediments a seguir en cada cas es determinaran anualment a través de 
convocatòries particulars aprovades pel Consell de Govern. 
 
 
Tipus de grups de recerca de la UdL 
 
D’acord amb el document de convocatòria de tipologies de grups de recerca de la UdL -Any 2009-  les 
tipologies són: 
 
Tipologia A: Grup de recerca Reconegut de la Generalitat (SGR) 
Dintre d’aquesta tipologia es diferencien els grups reconeguts com a consolidats (A1) dels emergents i 
singulars (A2) 
 
Tipologia B: Grup de recerca consolidat UdL  
 
Tipologia C: Grup de recerca preconsolidat UdL 
 
Tipologia D: Grup de recerca emergent UdL 
 
Tipologia E: Grup de recerca estable UdL  
 



ACCIONS A APLICAR 
segons la tipologia de cada grup



 
 Grup 
 A1 A2 B C D E 

Acció       

Assignació de punts  
per becaris (*) de 

recerca 
+0.2 +0.1 +0.1 - - - 

Assignació de places  
de tècnics al grup1 

Sí 
(preferent) Sí Sí NO NO NO 

Pressupost genèric 
per activitats de 

recerca2 
Sí Sí Sí NO NO NO 

Ajuts pont3 NO NO NO Preferent Preferent Sí 

Ajuts per iniciar 
l’activitat del grup4 NO NO NO Sí Sí NO 

Ajuts per portar 
professors visitants 

Sí 
(preferent) Sí Sí Sí Sí Sí 

Ajuts per crear 
xarxes inter i 

intrauniversitaries 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Ajuts per a edició i 
costos de 

publicacions 

Només per a 
llibres 

científics de 
tipus A i 
grups de 

l’àmbit de les 
Ciències 
Socials i 

Humanitats  

Només per a 
llibres 

científics de 
tipus A i 
grups de 

l’àmbit de les 
Ciències 
Socials i 

Humanitats  

Només per a 
llibres 

científics de 
tipus A i 
grups de 

l’àmbit de les 
Ciències 
Socials i 

Humanitats  

Sí Sí NO 

Ajuts per a revisió 
lingüística de 
publicacions 

d’impacte 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Ajuts per a 
l’organització de 

congressos i 
reunions 

científiques5  

Sí 
(preferent) Sí Sí NO NO NO 

Costos indirectes de 
suportar per l’ús dels 

SCT6 
35-10% 35-10% 35-10% 35-10% 35-10% 35-10% 

                                                 
1
 Els grups de tipus A1 tindran preferència en l’assignació de tècnics. 

2
 Aquest pressupost, que s’assignarà anualment, podrà ser emprat pel grup en activitats de recerca que cregui 
convenients, amb les úniques restriccions pròpies de la UdL i lligades a l’ús de fons públics. 
3
 Sempre condicionat al fet que s’hagi demanat un projecte competitiu i que el grup no tingui en actiu cap 
projecte o conveni de recerca. Seran ajuts que es podran donar un màxim de tres anys consecutius, sempre que es 
comenci a disposar, a partir del segon any com a molt tard, d’aportacions de recerca de qualitat contrastada dins de 
l’àmbit propi. Els grups de tipus C i D tindran preferència en l’assignació d’aquest ajuts. 
4
 Per a una sola vegada. No es podrà demanar si algun dels membres del grup ja fou considerat responsable d’un 
grup precompetitiu de la UdL subvencionat per la Universitat, o si ha rebut un ajut equivalent quan estava en una altra 
categoria de les descrites en aquest document. 
5
 Congressos i reunions organitzats per la UdL. 

6
 S’aplicarà sobre tots els costos indirectes (personal, manteniment, fluids, reparacions...). En tots els casos 
l’usuari s’haurà de fer càrrec dels costos indirectes de l’activitat. Els grups de tipus C-D que no tinguin cap projecte o 
conveni actiu podran demanar no fer-se càrrec de cap de les despeses de recerca degudes a l’ús dels SCT. 



Ajuts per a la 
presentació de 

projectes7 

 Projectes 
europeus i 

altres 
internacionals 
d’equivalents 

 Projectes 
europeus i 

altres 
internacionals 
d’equivalents 

En tots els 
casos 

En tots els 
casos 

En tots els 
casos 

En tots els 
casos 

Ajuts per a 
l’assistència a 
congressos 

Només per a 
becaris de 
doctorat* 

Només per a 
becaris de 
doctorat* 

Només per a 
becaris de 
doctorat* 

Per a 
qualsevol 

membre del 
grup 

Per a 
qualsevol 

membre del 
grup 

Només per 
a becaris de 

doctorat* 

Ajuts per realitzar 
estades a l’estranger 

Només per a 
becaris de 
doctorat* i 

doctors amb 
el títol 

aconseguit 
fa com a 
molt cinc 

anys 

Només per a 
becaris de 
doctorat* i 

doctors amb 
el títol 

aconseguit 
fa com a 
molt cinc 

anys 

Només per a 
becaris 

doctorat* i 
doctors amb 

el títol 
aconseguit 
fa com a 
molt cinc 

anys 

Per a 
qualsevol 

membre del 
grup 

Per a 
qualsevol 

membre del 
grup 

Només per 
a becaris 
doctorat* i 

doctors 
amb el títol 
aconseguit 
fa com a 
molt cinc 

anys 
*Per becaris de doctorat s’entén tots els becaris predoctorals institucionals (MEC, DIUE, INIA, UdL, 
assimilats i homologats) i també tots els estudiants matriculats en un dels programes de doctorat de la UdL, 
que tinguin una beca o contracte de la UdL o d’altres institucions públiques o privades amb una durada 
superior a 6 mesos. Queden exclosos els estudiants que faci més de cinc anys que iniciaren els cursos de 
doctorat. 

 
 
 
 
 

 

                                                 
7
 En aquest apartat es podran demanar ajuts per tal de preparar projectes competitius amb d’altres grups. Els 
grups C, D i E podran gaudir d’aquest ajut sempre que el grup extern amb el qual volen preparar un nou projecte sigui 
un grup de qualitat contrastada dins del seu camp d’expertesa (tingui projectes competitius i aportacions de recerca de 
qualitat dins dels estàndards propis del seu àmbit). Els projectes internacionals hauran de tenir finançament i impacte 
equivalents als projectes europeus. 


