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Introducció 
 
Una vegada definida l'estructura i tipologia de grups de recerca de la Universitat de Lleida, 
es fa necessari aprovar uns criteris per assignar als grups de tipologia A i B els ajuts 
genèrics definits en el document sobre “ACCIONS DE SUPORT ALS DIFERENTS 
GRUPS de RECERCA de la UdL”. 
 
A l'hora d’establir aquests criteris s'han considerat tant els aspectes relacionats amb la 
recerca a què es vol donar suport, com la necessitat de buscar una certa normalització en els 
criteris de comparació entre àrees d'especialització molt diferents. Pel que fa al primer 
considerant, l'ajut genèric que es dóna als grups pot ser emprat per fer front tant a despeses 
derivades de la publicació dels resultats de la recerca i la seva presentació a congressos, 
com a despeses complementàries derivades de la recerca pròpia del grup. Despeses que 
poden venir, entre d’altres, de la necessitat de cofinançar ajuts rebuts pel mateix grup, 
d'ajudar a l'inici d'una nova línia de recerca o d’adquirir diferent tipus d’infraestuctures i de 
material fungible per fer front a la incorporació al grup de nous investigadors en les seves 
diferents categories. 
 
Per tal de buscar criteris que puguin ser aplicats a grups que fan recerca en camps tan 
diversos com els que són presents a la Universitat de Lleida, s'han utilitzat les àrees de la 
CONACIT com a criteri de classificació. S’entén que l'ús de les àrees CONACIT 
disminueix la variabilitat en el nombre i tipus de publicacions, així com el nombre de 
sexennis, que hi pugui haver entre els diferents grups de recerca. Donat que la necessitat de 
recursos és diferent segons el tipus de tasca que es porta a terme, aquest document proposa 
fer una primera distribució per àrees CONACIT, tot considerant els recursos totals captats 
en cada una d'elles pel que fa a projectes de recerca competitius, i entenent que, de forma 
global, aquesta és una aproximació correcta i senzilla d'aplicar. De totes maneres, per evitar 
desviacions massa considerables, s'introdueix una restricció consistent a considerar que el 
volum de recursos per doctor assignats a una àrea mai no podrà ser més de 3 vegades 
superior a l’àrea que en té el volum menor. Una vegada feta la distribució entre les àrees 
CONACIT, dins de cada una d’elles la distribució es fa ja atenent a criteris tant de 
productivitat, com de la seva qualitat i cost. Per tant, una vegada classificats en cada una de 
les àrees, els grups es comparen entre ells. Per tal de fer aquesta comparació se separa 
l'activitat de cada un dels grups en: publicacions, sexennis i volum de recursos aconseguits. 
Els dos primers paràmetres es consideren bons indicadors de l'activitat i de la qualitat del 
grup, mentre que l'últim permet modular el diferent cost de la recerca segons l'activitat 
específica de cada grup. 
 
 
Distribució per àrees, paràmetres a valorar i pes relatiu de cada un d'ells 
 
El pressupost es distribuirà, en primer lloc, entre les diferents àrees CONACIT, atenent al 
volum d’ingressos aconseguits amb projectes de recerca competitius per part dels grups que 
pertanyen a cada una d’elles. En segon lloc, i dins de cada àrea, es valorarà: i) publicacions, 
ii) sexennis i iii) volum de recursos aconseguits en projectes competitius externs a la 
Universitat de Lleida i convenis amb empreses i institucions (queden exclosos els convenis 
per prestació de serveis o per docència). El pes respectiu de cada un d’ells serà de 40%, 
20% i 40%. 
 



Procediment a emprar 
 
A) Pel que fa a l'assignació de pressupost a cada àrea, cada grup haurà d'indicar en quina 
àrea de la CONACIT1

 inclou majoritàriament la seva activitat. 
 
1. Per a cada grup es determinarà el volum total de recursos aconseguits els últims tres anys 
a partir de projectes de recerca competitius2.  
2. D'aquesta quantitat es restarà el capítol de personal.  
3. En cas de projectes on el cànon no és ingressat a la UdL, el cànon corresponent al 
projecte es restarà de la quantitat obtinguda en el punt anterior.  
4. Per a cada àrea se sumaran els valors obtinguts de tots els grups que en formen part 
(resultat de l’aplicació dels punts 2 i 3). 
5. En cada àrea es dividirà la quantitat total pel nombre de doctors que formen part dels 
grups d’aquesta àrea.  
6. Els valors obtinguts en el punt anterior per a cada àrea es dividiran pel valor d'aquella 
àrea que resulti la menor.  
7. Si no hi ha cap quocient major que 3, el pressupost es repartirà per les diferents àrees 
proporcionalment al valor del quocient obtingut i al nombre de professors doctors.  
8. En el cas d'àrees amb quocients majors que 3, a aquestes se'ls assignarà un valor de 3 i el 
pressupost es repartirà de la mateixa manera que s’indica en el punt anterior. 
 
B) Pel que fa a la distribució del pressupost dins de cada àrea 
 
B.1) Publicacions 
 
1. Per a cada grup es determinarà el nombre de publicacions de recerca realitzades els 
últims tres anys i classificades dins de cada una de les quatre categories, A, B, C i D, 
definides en el document “CRITERIS PER DEFINIR LES DIFERENTS TIPOLOGIES DE 
LES PUBLICACIONS DE RECERCA”. 
 2. Cada grup rebrà una puntuació que vindrà donada per la següent fórmula: 
(Nombre de publicacions de tipus A corresponents a revistes científiques o llibres x 2) + 
(Nombre de publicacions de tipus B corresponents a revistes científiques o llibres x 1) + 
(Nombre de publicacions de tipus C corresponents a revistes científiques x 0,5) + (Nombre 
de publicacions de tipus D corresponents a revistes científiques x 0,2) + (Nombre de 
publicacions de tipus A corresponents a capítols de llibres) + (Nombre de publicacions de 
tipus B corresponents a capítols de llibres x 0.5)3. 
3. Se sumarà la puntuació així obtinguda per tots els grups d’una mateixa àrea. 
4. El 40% del pressupost assignat a cada àrea es repartirà proporcionalment a aquest valor 
total i a cada grup se li assignarà la part proporcional als punts aportats. 

                                                 
1 Ciències 
 Ciències Mèdiques i de la Salut 
 Ciències de la Vida 
 Ciències Socials 
 Arquitectura i Enginyeria 
 Humanitats 
2 Per projecte de recerca competitiu s'entendrà qualsevol projecte aconseguit en una convocatòria 
externa, que ha estat feta pública i en relació amb la qual es té constància al Vicerectorat que la concessió 
s'ha fet després d'una avaluació d'un comitè d'experts. 
 En cap cas es considerarà com a projecte de recerca competitiu la sol·licitud on només es demani 
equipament o personal de qualsevol tipologia. Tampoc es consideren els projectes de recerca aconseguits 
a través d'institucions diferents a la UdL, tret que hi hagi un conveni que indiqui que l'activitat de recerca 
desenvolupada pel personal de la Universitat en aquesta institució es considera activitat pròpia de la UdL. 
En aquests casos la Universitat de Lleida ha de disposar d'un comunicat oficial de l'altra institució on 
quedi clarament especificat: el nom de tots els participants en el projecte, la seva dedicació en termes 
anuals, la data inicial i final, i el pressupost desglossat diferenciant el personal, sigui contractat o becari, 
de tot altre tipus de despesa, i el cànon aplicat. 
3 No es consideraran capítol de llibre les publicacions en els llibres de resum de congressos. 



 
B.2) Sexennis 
 
1. Per a cada grup es determinarà el nombre de professors que han aconseguit un sexenni en 
els últims sis anys. Les persones amb contractes de lector, agregat, catedràtic, ICREA, 
Ramón y Cajal o figures contractuals similars, comptaran com a persones amb l’últim 
sexenni concedit, sempre que faci menys de sis anys que han passat la corresponent 
avaluació externa.  
2. Se sumaran tots els valors obtinguts per tots els grups dins de l'àrea.  
3. El 20% del pressupost assignat a cada àrea es repartirà proporcionalment a aquest valor 
total, i a cada grup se li assignarà la part proporcional.  
 
B.3) Projectes de recerca competitius i convenis de transferència amb empreses i 
institucions. 
 
1. Per a cada grup es determinarà el volum total de recursos aconseguits els últims tres anys 
a partir de projectes de recerca competitius externs a la Universitat de Lleida i convenis de 
transferència signats per la UdL amb empreses i institucions (queden exclosos els convenis 
per prestació de serveis o per docència). 
2. D'aquesta quantitat es restaran els diners que en el projecte van dirigits a la contractació 
de personal. 
3. En el cas de projectes on el cànon no és ingressat a la UdL, el cànon corresponent al 
projecte es restarà de la quantitat obtinguda en el punt anterior. 
4. Se sumaran tots els valors obtinguts per tots els grups (resultat de l'aplicació dels punts 2 
i 3). 
5. El 40% del pressupost assignat a cada àrea es repartirà proporcionalment a aquest valor 
total i a cada grup se li assignarà la part corresponent. 
 
 
Assignació i gestió del pressupost assignat 
 
La Comissió de Recerca assignarà anualment un pressupost total a cada grup. El grup, una 
vegada tingui assignat aquest pressupost, haurà d'indicar als serveis administratius 
corresponents la seva distribució segons els següents conceptes: 
 

• Despeses de viatge de PDI de la UdL que forma part del grup. 
• Adquisició d'infraestructura de recerca. 
• Despeses de publicacions. 
• Despeses de material fungible. 
• Cofinançaments per a la contractació de personal o per a beques predoctorals. 

 
Aquestes despeses s'hauran d'haver portat a terme abans del 31 de desembre de l’any 
següent al de la seva concessió. 
 
El vicerector de Recerca i Innovació podrà autoritzar de traslladar el crèdit no emprat a 
l'exercici següent, sempre que les normes de gestió de la Generalitat ho permetin. 
 


