
CONVOCATÒRIA DE TIPOLOGIES DE GRUPS DE RECERCA DE LA UDL. ANY 
2009

1. FINALITAT

La resolució IUE/3485/2008, de 10 de novembre de 2008 (DOGC de 25 de novembre 
de  2008)  va  aprovar  la  nova  convocatòria  de  grups  de  recerca  reconeguts  de  la 
Generalitat de Catalunya (SGR-DGR), que va estar resolta amb data 3 de Juliol de 
2009.

El  fet  de  disposar  d’una  nova  definició  de  grups  de  recerca  reconeguts  per  la 
Generalitat  fa  necessari  reformular  i  establir  les  tipologies  de  grups  de  recerca 
establerts fins al moment per la UdL, segons va esser definida per la normativa de 
grups de recerca aprovada per Acord núm. 223/2006 del Consell  de Govern de la 
Universitat de Lleida de 22 de desembre de 2006 (BOU 83).

L’establiment  dels  grups  de  recerca  de  la  UdL  té  la  finalitat  de  conèixer  i  definir 
l’estructura dels grups de recerca de la UdL, així com permetre al PDI corresponent 
beneficiar-se dels ajuts més adients al grup a qual pertanyen.

La Comissió de Recerca proposarà al Consell de Govern la tipologia de cadascun dels 
grups segons les descripcions que més endavant s’indiquen. La tipologia de cada un 
dels grups es considerarà vàlida per la present convocatòria,  i  podrà ser renovada 
anualment, amb l’excepció dels grups que passin a ser reconeguts per la Generalitat. 
En aquest cas, en el moment del seu reconeixement com a SGR, el responsable del 
grup  podrà  sol·licitar  el  canvi  de  tipologia  d'acord  amb  el  que  s’indica  en  aquest 
document. 

2. OBJECTE

Permetre l'adaptació de l'estructura de grups de recerca de la UdL a les noves figures 
de grups de recerca aprovades pel Departament d’Innovació, Universitats i Empresa 
(DIUE). Establir accions i ajudes per promoure la recerca dels diferents tipus de grups 
de recerca de la UdL. Les ajudes seran establertes en convocatòries independents.

Els grups, una vegada categoritzats, podran beneficiar-se de les diferents línies d’ajut 
pròpies de cada una de les tipologies. No es podrà canviar de tipologia dins del mateix 
any i, per tant, beneficiar-se d’accions pròpies d’altres tipologies, tret que passi a ser 
acreditat pel DIUE com a grup de recerca consolidat, emergent o singular. 

3. TIPOLOGIA DELS GRUPS

S’estableixen cinc tipologies de grups a la UdL: A, B, C, D i E. La tipologia A inclou tots 
els grups reconeguts per la Generalitat  de Catalunya;  en aquest  cas s’estableix el 
subtipus A1 pels grups consolidats i el subtipus A2 pels grups emergents i singulars. 
Una persona només pot pertànyer a un grup de recerca. Per a ser reconegut dins de 
qualsevol de les tipologies de grups de recerca un grup o subgrup en cap cas pot estar 
format per una única persona. Tots els IP responsables d’un grup o subgrup han de 
ser doctors.

El  PDI  doctor  de  la  UdL,  que  formi  part  de  grups  de  recerca  reconeguts  per  la 
Generalitat  (SGR)  externs  a  la  UdL,  podrà  sol·licitar  el  seu  reconeixement  com a 
subgrup del  mateix  a la UdL,  anomenant a tal  efecte com a responsable d’aquest 
subgrup un PDI  de la  UdL.  Ara bé,  per  a què aquesta consideració  tingui  efectes 
almenys un dels components de la UdL del subgrup ha de complir  amb el  que es 



demana al responsable d’un grup B. Tots els grups que ja formen part de l’estructura 
de  grups  de  la  UdL  poden  demanar  la  requalificació  de  tipologia,  en  funció  dels 
requisits establerts en aquest document i els seus interessos particulars. Això inclou 
els grups de recerca que, com a conseqüència de l’aprovació per part del DIUE del 
nou catàleg de grups, hagin rebut l’acreditació com a grups emergents o singulars. 
Aquests canvis també poden afectar la composició del grup (altes i baixes). S’obre la 
possibilitat  de  creació  de nous grups  d’acord  amb els  requisits  que s’indiquen  en 
aquest document. 

Tipus de Grup

Tipologia A: Grup de recerca Reconegut de la Generalitat (SGR)

Formen  part  d’aquesta  tipologia  tots  els  grups  de  recerca  que  han  rebut  el 
reconeixement como SGR per part del DIUE segons Resolució de 3 de juliol de 2009 
del president de la Comissió Executiva d’Ajuts de Recerca o de l’organisme en què 
delegui.  Dintre  d’aquesta  tipologia  es  diferenciaran  els  grups  reconeguts   com  a 
consolidats (A1) dels emergents i singulars (A2). 

Tipologia B: Grup de recerca consolidat UdL 

Els requisits per pertànyer a aquesta tipologia són els següents: 

1.  Grup amb un mínim de sis membres que pertanyin al  personal acadèmic d’una 
universitat o centre de recerca, tres dels quals han de ser doctors amb vinculació a la 
Universitat de Lleida o han de pertànyer a un dels centres de recerca amb participació 
de la UdL en els òrgans de govern. El responsable del grup ha de ser doctor i ha 
d'haver aconseguit un tram de recerca durant els últims nou anys o ha d'haver passat 
una acreditació externa (reconeguda per la Comissió de Recerca) de la seva activitat 
de recerca durant els últims sis anys. 

2. Haver gestionat com a mínim un projecte o conveni de recerca1 durant els últims 
tres anys. El projecte o conveni ha d’haver-se signat amb una institució externa a la 
Universitat de Lleida. 

3. Haver fet un mínim de cinc aportacions originals en el seu camp de treball durant els 
últims tres anys, tres de les quals han de tenir la consideració d’aportacions de qualitat 
segons  estàndards  reconeguts  en  l’àmbit  científic  corresponent.  Es  consideren 
aportacions originals les publicacions de recerca, les patents i el registre de varietats o 
prototips amb la participació demostrada de membres del grup. 

Tipologia C: Grup de recerca preconsolidat UdL2 

Els requisits per pertànyer a aquesta tipologia són els següents: 

1. Grup amb un mínim de cinc membres que pertanyin al personal acadèmic d’una 
universitat  o centre de recerca,  tres dels  quals han de ser  doctors amb vinculació 
estable a la Universitat de Lleida o han de pertànyer a un dels cen de juliol de tres de 
recerca amb participació de la UdL en els òrgans de govern. El responsable del grup 
ha de ser doctor. 

2. Haver gestionat com a mínim un projecte o conveni de recerca1 durant els últims 
tres anys. El projecte o conveni ha d’haver-se signat amb una institució externa a la 
Universitat de Lleida. 



3. Haver fet un mínim de quatre aportacions originals en el seu camp de treball durant 
els últims tres anys, dos de les quals han de tenir la consideració d’aportacions de 
qualitat segons estàndards reconeguts en l’àmbit científic corresponent. Es consideren 
aportacions originals les publicacions de recerca, les patents i el registre de varietats o 
prototips amb la participació demostrada de membres del grup. 

Tipologia D: Grup de recerca emergent UdL3 

Els requisits per pertànyer a aquesta tipologia són els següents: 

1. Grup amb un mínim de tres membres que pertanyin al personal acadèmic d’una 
universitat o centre de recerca, dos dels quals han de ser de la Universitat de Lleida o 
han de formar part d’un dels centres de recerca amb participació de la UdL en els 
òrgans de govern. El responsable del grup ha de ser doctor

2. Complir un dels dos requisits següents: 
• Haver gestionat com a mínim un projecte o conveni de recerca1 durant els últims dos 
anys.  El  projecte  o  conveni  s’ha  d’haver  signat  amb  una  institució  externa  a  la 
Universitat de Lleida. 
• Haver fet un mínim de dos aportacions originals en el seu camp de treball durant els 
últims tres anys. Es consideren aportacions originals les publicacions de recerca, les 
patents  i  el  registre  de  varietats  o  prototips  amb  la  participació  demostrada  de 
membres del grup. 

Tipologia E: Grup de recerca estable UdL 

El requisit per pertànyer a aquesta tipologia serà un dels següents: 

a) Haver estat considerat un mínim de tres anys dintre d’alguna de les tipologies de 
grups de la UdL i no haver aconseguit en aquest període els requisits suficients per 
canviar a les tipologies amb un nivell més alt d’exigència estructural. 

b) Grup amb un mínim de tres membres, que han de pertànyer al personal acadèmic 
d’una universitat o centre de recerca, un dels quals ha de ser doctor i de la UdL. 

La Comissió de Recerca pot proposar que es pugui considerar dins d’aquesta tipologia 
l’existència de grups més reduïts. En aquest cas, a més a més de ser un doctor, el 
responsable del grup ha de complir un dels dos requisits següents: 

• Haver gestionat com a mínim un projecte o conveni de recerca durant els últims tres 
anys. Aquest projecte o conveni ha d’haver-se signat amb una institució externa a la 
Universitat de Lleida. 
• Haver fet un mínim de tres aportacions originals en el seu camp de treball durant els 
últims cinc anys, dos de les quals han de ser considerades de qualitat dins l’àmbit de 
recerca del grup. Es consideren aportacions originals les publicacions de recerca amb 
la participació demostrada de membres del grup.

1 Segons normativa aprovada per la Comissió de Recerca. En queden explícitament exclosos 
els convenis que impliquen la realització d’un servei o la impartició de classes.
2 Un grup pot ser considerat dins d’aquesta tipologia un màxim de tres anys. Transcorregut 
aquest  període sense haver  pogut  passar  a  les tipologies A o  B,  serà considerat  un grup 
estable de la UdL (tipologia E). Un grup que hagi estat tres anys com a grup D només podrà 
estar un màxim de dos anys com a grup C.
3 Un grup pot ser considerat dins d’aquesta tipologia un màxim de tres anys. Transcorregut 
aquest  període  sense  haver  pogut  passar  a  tipologies  superiors,  serà  considerat  un  grup 
estable de la UdL (tipologia E). 



4. SOL·LICITANTS I REQUISITS DELS SOL·LICITANTS

Aquesta convocatòria està adreçada a tot el personal acadèmic doctor de la UdL. El 
PDI  que pertanyi  a  un grup de recerca reconegut  per  la  Generalitat  de Catalunya 
(SGR)  en  les  seves  tres  modalitats,  consolidat,  emergent  o  singular,  amb  IP 
responsable  de  la  UdL  quedarà  adscrit  directament  al  grup  reconegut  per  la 
Generalitat.  El  PDI  que  pertanyi  a  un  grup  reconegut  per  la  Generalitat  amb  IP 
responsable  extern  a  la  UdL  haurà  d’aportar  la  documentació  demostrativa 
corresponent al Vicerectorat de Recerca i demanar la seva inclusió com a tal, sempre i 
quan compleixi els requisits establerts a la present convocatòria. 

Un grup de recerca de la UdL pot estar constituït per diferents unitats o subgrups. Això 
ha de permetre que els grups s’uneixin en estructures majors, tot i mantenir diferents 
línies  d’actuació,  amb  els  corresponents  responsables,  assolint  una  massa  crítica 
funcional  suficient  sense perdre la identitat.  Qualsevol  grup haurà de tenir  un  únic 
Investigador Principal responsable; també serà possible disposar de subgrups amb un 
responsable per cadascun d’ells. El grup i l’IP responsable del mateix, o en el cas que 
el grup sigui extern a la UdL, el subgrup i el responsable del subgrup a la UdL, ha de 
complir  els requisits  indicats en cadascuna de les tipologies de grups definides en 
aquest document. 

5. SOL·LICITUDS

El  termini  de  presentació  serà  de  15  dies  a  partir  de  l’aprovació  de  la  present 
convocatòria al Consell de Govern.

Les sol·licituds, disponibles a la web del Vicerectorat de Recerca, s’hauran d’entregar 
complimentades al Vicerectorat de Recerca i constaran de la següent documentació, 
ordenada i identificada:

a. Imprès normalitzat amb les dades de l’Investigador Principal responsable sol·licitant 
i de la tipologia de grup sol·licitat. Els tipus de grup i els requisits pel reconeixement de 
cadascun dels grups són els descrits en aquesta convocatòria.
b. Document identificatiu dels membres pertanyents al grup de recerca proposat. Es 
podrà incloure tot el PDI de la UdL, així com membres externs a la UdL amb categoria 
i situació laboral equivalent, que participen activament  a les activitats del grup. També 
pot formar part del grup el PDI en formació.
c. Document identificatiu de les activitats realitzades pels membres del grup que no 
pertanyin a la UdL, quan aquests siguin requisits necessaris per l’aceptació del grup 
proposat, acompanyats, en el seu cas, de les còpies demostratives corresponents. Els 
projectes i convenis de recerca, així com les publicacions dels membres del grup que 
pertanyin a la UdL seran aquells que constin al GREC a la data de tancament de la 
convocatòria. En el cas dels grups de tipus A i B, les activitats realitzades i disponibles 
a  GREC  seran  també  les  emprades  per  l’adjudicació  de  les  ajudes  genèriques 
corresponents.
 
Les  sol·licituds  de  renovacions  dels  grups  es  faran  anualment  juntament  amb  la 
convocatòria  anual  de grups.  Els grups reconeguts  per la Generalitat  (SGR) seran 
directament  renovats  sense necessitat  de  sol·licitar-lo  sempre que es  mantingui  la 
vigència del reconeixement com SGR; en aquests casos les baixes o inclusions de 
nous membres seran també les reconegudes als SGR.



6. LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

Les sol·licituds, en imprès normalitzat, s’han de presentar a qualsevol registre de la 
Universitat  de Lleida  en els  terminis  que marca la  convocatòria,  juntament  amb la 
documentació necessària, i han d’anar adreçades a la Vicerectora de Recerca.

7. DESPESA ELEGIBLE

La  convocatòria  comporta  el  reconeixement  dels  grups,  i  la  pertinença  del  PDI  a 
aquests  grups.  Una  vegada  reconeguts  els  grups,  tindran  accés  a  les  diferents 
convocatòries d’ajut de la UdL. Els grups reconeguts com de tipus A (A1, A2) i de tipus 
B tindran una assignació directa, seguint els criteris de distribució aprovats per Acord 
núm.  226/2006 de Consell  de  Govern  de 22 de desembre de 2006,  on també es 
determina la despesa elegible associada.

8. RESOLUCIÓ, ACCEPTACIÓ O RENÚNCIA

La  Comissió  de Recerca estudiarà  les sol·licituds  i  resoldrà  la  convocatòria  en un 
termini de 40 dies comptadors des de la data termini de presentació de les sol·licituds, 
i serà efectiva el dia següent de la seva aprovació per part del Consell de Govern i per 
un període d’un any natural

9. JUSTIFICACIÓ

Pels  grups  de  tipus  A  (A1  i  A2)  i  B,  les  justificacions  econòmiques  de  despeses 
associades  a  les  ajuts  genèriques  que  s’atorguin  l’any  2009  com  a  resultat  de 
l’aceptació d’aquests grups s’hauran de fer arribar a la Unitat de Gestió d’Ajuts Interns.

Com que aquesta  convocatòria  no té assignada una despesa elegible directa  pels 
grups  de  tipus  C,  D  i  E,  qualsevol  memòria  o  justificació  d’activitats  realitzades 
associades al grup i la corresponent justificació econòmica s’haurà de fer arribar a la 
Unitat de Gestió d’Ajuts Interns d’acord a l’especificat per les diverses convocatòries 
d’ajuts. Igualment, s’aplicarà el mateix procediment als membres de grups A1, A2, i B 
que rebin ajuts d’altres convocatòries addicionals als ajuts genèriques.

10. FORMA DE PAGAMENT

El pagament de despeses associades als ajuts genèrics que s’atorguin l’any 2009 com 
a resultat de la seva acceptació es realitzarà un cop es resolgui la convocatòria.

11. COMPROMISOS

La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació íntegra de les bases.
En cas d’incompliment de les condicions fixades en la convocatòria, el grup no serà 
inclòs com a  grup de la UdL i,en cas que hagin rebut ajut genèric el beneficiari haurà 
de retornar el seu import.
En  cas  que  no  es  presenti  la  justificació  de  l’ajut  rebut  en  el  termini  establert,  el 
beneficiari  haurà  de  reintegrar  les  quantitats  rebudes  i  els  interessos  de  demora 
corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins a la data que s’acordi 
el reintegrament, tal i com estableix l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions.

En el cas que l’activitat finançada generi documentació impresa o de qualsevol altre 
tipus, cal que hi figuri com a logo el de la UdL, d’acord amb el que estableix el manual 
d’imatge institucional: http://www.imatge.udl.cat . 



12. SUSPENSIÓ DE L’AJUT

La Universitat de Lleida pot donar per acabat l’ajut en els supòsits següents:
a. Si les dades i els documents que serveixen de base per a l'adjudicació de l’ajut són 
falsos.
b. Si el receptor de l’ajut incompleix qualsevol de les altres obligacions assumides en
acceptar l’ajut.

En cas d’extinció o renúncia anticipada del grup els pagaments ulteriors que poguessin 
resultar seran cancel·lats.

13. INCIDÈNCIES

És potestat del Vicerector o Vicerectora de Recerca la resolució de les incidències no 
previstes que puguin tenir lloc, previ l’informe, si s’escau, de la Comissió de Recerca.

Aquesta convocatòria substitueix la normativa de grups de recerca de la UdL aprovada 
per Acord núm. 223/2006 de Consell  de Govern de data 22 de desembre de 2006 
(BOU 83), la qual queda derogada a tots els efectes.

14. RECURSOS

Contra  les  bases  d’aquesta  convocatòria,  que  exhaureixen  la  via  administrativa  i 
independentment de la seva execució immediata, les persones interessades poden 
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de 
Lleida, en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la publicació al 
BOU d’aquest acord que posi fi a la via administrativa, tal com disposen els art. 8.3, 
46.1 i 14.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa.
No obstant això, els interessats podran optar per interposar contra aquest acord un 
recurs de reposició, en el termini d’un mes, davant el mateix òrgan que la va dictar. En 
aquest  cas,  no es podrà  interposar  el  recurs contenciós administratiu  anteriorment 
esmentat mentre no recaigui resolució expressa o presumpta del recurs de reposició, 
d’acord amb el que disposen els articles 116 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre,  de  règim  jurídic  de  les  administracions  públiques  i  del  procediment 
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener de 1999.


