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Exposició de motius. 

La  Llei  Orgànica  d'Universitats  atorga  carta  de  naturalesa  a  l'activitat  de 

recerca que es desenvolupa a les universitats en execució del servei públic 

que  tenen  encomanat,  per  portar  a  terme  aquesta  activitat  es  preveuen 

diferents tipus d'estructures, entre elles els centres de recerca. 

La Llei d'Universitats de Catalunya també incideix en el paper essencial que 

ha  de  tenir  l'activitat  de  recerca  a  les  universitats,  tot  considerant-les 

institucions centrals del sistema de recerca. 

Els  Estatuts  de  la  UdL estableixen  també  la  realització  d'una  recerca  del 

màxim nivell  com un dels seus objectius essencials.  A l'efecte, els Estatuts 

preveuen que la UdL pot crear, entre d'altres estructures,  centres de recerca 

propis per tal de portar a terme activitats de recerca en àmbits específics.

Per  una  altra  part,  els  grups  de  recerca,  unitat  bàsica  de  la  recerca 

desenvolupada a la  UdL, poden necessitar col·laborar de forma estable tot 

compartint  infraestructures  comuns  i  col·laborant  en   projectes  en  què  hi 

participen els seus membres. 

De la mateixa manera, aquests últims anys el departament de la Generalitat 

amb responsabilitats en els àmbits universitaris està dirigint els seus esforços 

en recerca cap a finançar l'activitat en centres de recerca.

Atenent  a  totes  aquestes  consideracions  la  UdL,  en  l'exercici  de  la  seva 

autonomia universitària i per tal de desenvolupar l'apartat a) de l'article 29 i 

l'article  30 dels  seus Estatuts,  ha previst  la creació de centres de recerca 

propis,  que  hauran  de  complir  els  requisits  i  funcions  que  s'expliciten  en 

aquest document.

Així, la present normativa s'estructura en dos títols. El títol primer estableix 

les  disposicions  generals  aplicables  a  tots  els  centres  de  recerca  que  es 

vulguin crear. Aquest títol conté dos capítols, un dedicat a les disposicions 

més generals (definició, tipologia, funcions i règim jurídic) i un altre dedicat a 

l'organització  i  al  funcionament  dels  centres  de  recerca.  El  títol  segon en 

regula els procediments de creació, modificació i supressió



Títol I: Disposicions comunes.

Capítol I: Disposicions generals. 

Article 1.- Definició. 

1. Els centres de recerca propis de la UdL són unitats compostes per grups de 

recerca dedicades a fomentar,  coordinar  i  facilitar  la  gestió d’activitats  de 

R+D+I en camps comuns de la ciència, la tècnica i les arts.

2.  En cap cas es pot aprovar la  creació ni  el  manteniment d'un centre de 

recerca propi justificat exclusivament en activitats docents o com a centre de 

documentació. 

Article 2.- Funcions i competències. 

Són funcions i competències dels centres de recerca:

a) impulsar les activitats de recerca dels seus membres, 

b)  permetre  millorar  la  coordinació  de  les  activitats  de  recerca  dels  seus 

membres i el manteniment i ús de les infraestructures de recerca, 

c) concretar i executar treballs científics, tècnics i artístics, i ajudar a millorar 

la  transferència  dels  resultats  a  persones  físiques  i  entitats  públiques  o 

privades en el marc de la legislació vigent i d'acord amb la normativa que 

desenvolupi el Consell de Govern, 

d) afavorir la difusió de les activitats pròpies com a forma de socialitzar el 

coneixement i visualitzar les activitats del centre,

Article 3.- Règim jurídic. 

Els centres de recerca propis, sense entitat jurídica pròpia, es regiran: 

a) per la legislació vigent que els sigui d'aplicació, 

b) pels Estatuts de la UdL, 

c) per la present normativa i altres normatives relacionades adoptades pels 

òrgans competents de la UdL,

d) pel seu propi reglament de funcionament intern.



 Article 4.- Reglament de funcionament intern. 

1.  Els  centres  de recerca  s'han de dotar  d'un Reglament  de funcionament 

intern que, com a mínim, ha de contenir: 

a) la denominació del centre de recerca, que mai no podrà coincidir amb la 

d'un departament, escola, facultat o d’un grup de recerca de la UdL,

b) la descripció de les activitats i objectius del centre, 

c) la composició i competències dels òrgans del centre,

d) els criteris i condicions d’adscripció al centre

e) el regim d’accés i ús dels recursos comuns, i dels compartits en el seu cas

f) les condicions d'utilització de la marca UdL, si escau,

g) el règim dels recursos administratius que correspongui davant dels actes i 

acords presos per la direcció del centre, amb indicació de si exhaureixen o no 

la via administrativa, si escau, 

h) els mecanismes de control i autoavaluació i els criteris propis de qualitat. 

2. El reglament de funcionament intern s'aprovarà pel Consell de Govern de la 

UdL, previ informe de la Comissió Recerca.

 

El Consell de Govern a instància pròpia, o a petició del rector o rectora, podrà 

instar  l’elaboració  de  modificacions  per  part  del  centre,  amb  l’obligació 

d’aquest  d’assumir-les en un termini breu.

Capítol II.- Membres, organització i funcionament. 

Article 5.- Membres. 

1. Són membres dels centre de recerca: 

a) el personal acadèmic, tant de la UdL com de les altres universitats i entitats 

participants o vinculades, que pertanyi a un dels grups de recerca de la UdL 

que desenvolupin la seva activitat al centre de recerca, 

b)  els  investigadors  o  les  investigadores  del  programa  ICREA  o  altres 



programes  que  es  puguin  establir  a  l'empara  de  la  legislació  vigent,  que 

desenvolupin la seva activitat en els grups de recerca propis del centre,

c) els becaris de recerca que desenvolupin la seva activitat en els grups de 

recerca propis del centre, 

d) el personal d'altres universitats i/o d’institucions públiques o privades amb 

les  quals  s'hagi  subscrit  un  conveni  que  permeti  l'adscripció  temporal  de 

personal al centre, 

e) el personal d'administració i serveis que s'adscrigui al centre de recerca, 

 2. L’adscripció del personal acadèmic de la UdL a un centre de recerca es 

declararà  per  resolució  del  rector  o  rectora  de  la  UdL,  a  proposta  del 

vicerector o vicerectora competent en centres de recerca. Si el personal forma 

part d'un departament de la UdL, també es necessitarà un informe previ del 

departament al qual estigui adscrit. 

3. El personal acadèmic de la UdL només pot estar adscrit a un centre de 

recerca que formi part de l’Anella de Recerca de la UdL, llevat que el rector o 

rectora, a proposta raonada del vicerector o vicerectora competent en centres 

de  recerca,  autoritzi  la  seva pertinença  a  una  altra  estructura  de  recerca 

participada  per  la  UdL.  En  aquest  cas,  caldrà  detallar  el  percentatge  de 

dedicació a cada estructura de recerca.

4. El personal acadèmic de la UdL adscrit a un centre de recerca realitzarà la 

seva  tasca  de  recerca  en  les  instal·lacions  del  centre,  si  les  té,  o  en  les 

instal·lacions del departament al qual està adscrit.

5.  L'adscripció  a  un  centre  de  recerca  no  eximeix  del  compliment  de  les 

obligacions derivades de la normativa acadèmica de la Universitat.

6.  Quan  el  centre  de  recerca  participin  en  convocatòries  de  personal 

investigador de programes d'incorporació, i aquests hagin d'utilitzar recursos 

d'espais o d'infraestructures d'un departament, caldrà el vist-i-plau del Consell 

del departament en la sol·licitud.



Article 6.- Organització.

1. Els centres de recerca propis formen part de l'Anella de Recerca de la 

UdL

2. Els centres de recerca propis disposaran d'un director o directora, nomenat 

per resolució del rector o rectora i el seu mandat no podrà excedir els 4 anys, 

renovable per períodes equivalents fins a un màxim de dos mandats.

3. El director o directora dels centres de recerca propis de la UdL, exerceix 

les funcions de direcció, gestió ordinària i el representa, que es concreten en:

a) coordinar les activitats de recerca dels seus membres, 

b) coordinar les activitats de recerca pel que fa a la distribució dels espais 

propis  del  centre,  si  escau,  i  a  l'adquisició  i  el  manteniment  de  les  seves 

infraestructures de recerca, 

c)  proposar  als  òrgans  competents  la  contractació  dels  recursos  humans 

propis, 

d)  canalitzar  la  transferència  dels  resultats  a  persones  físiques  i  entitats 

públiques  o  privades  en  el  marc  de  la  legislació  vigent  i  d'acord  amb  la 

normativa que desenvolupi el Consell de Govern, 

e) coordinar la difusió de les activitats del centre com a forma de socialitzar el 

coneixement i visualitzar les activitats del centre,

f) vetlllar per que el centre es presenti a les convocatòries per l’acreditació 

del  centre  que  puguin  publicar  la  Generalitat  de  Catalunya  o  altres 

administracions públiques,

g) proposar als òrgans competents de la UdL la seva vinculació o coordinació 

amb  altres  estructures  de  recerca  pròpies  de  la  UdL  o  participades  per 

aquesta,

h) vetllar i responsabilitzar-se del compliment de la normativa de seguretat, 

salut i medi ambient en l'àmbit d'actuació del centre de manera coordinada 

amb els responsables de la Universitat, per tal de garantir unes condicions 

segures per a l'exercici de l'activitat que li és pròpia.



4. El reglament de funcionament intern del centre de recerca podrà establir 

altres  òrgans  del  centre,  ateses  les  peculiaritats  i  característiques  de  les 

activitats que s'hagin de dur a terme i podrà establir també, la necessitat de 

tenir un secretari, que haurà de ser membre del centre. 

Article 7.- Finançament.

1.  Els  centres  de  recerca  actuen  sota  el  principi  d'obtenir  el  màxim grau 

d'autofinançament i en aquest sentit han de vetllar per obtenir els recursos 

econòmics per a fer front al seu finançament.

 

2. Els centres de recerca es dotaran d'un pressupost anual que comprendrà la 

totalitat dels seus ingressos i despeses. El pressupost dels centres de recerca 

propis de la UdL s'integrarà en el pressupost general de la UdL i s'aprovarà 

pels òrgans competents.

3. La UdL no efectuarà cap assignació pressupostària específica de caràcter 

permanent als centres de recerca. Qualsevol assignació de pressupostos serà 

aprovada per la Comissió Recerca atenent als paràmetres que siguin emprats 

pel departament de la Generalitat competent en universitats.

 

4. Els centres de recerca poden participar en les convocatòries de projectes 

de  recerca,  tècnics  de  suport  a  la  recerca,  infraestructures,  becaris 

d'investigació i d'adscripció de personal investigador a través de programes 

d'incorporació  establerts  a  la  legalitat  vigent  de  conformitat  amb allò  que 

estableixi la UdL. 

Article 8.- Avaluació i seguiment. 

1.  Els  centres  de  recerca  han  d'elaborar  cada  4  anys  una  memòria  i  una 

proposta d'objectius estratègics per al quadrienni següent, amb l'especificació 

dels indicadors que la Comissió de Recerca o altres comissions utilitzin per 



avaluar-ne l'activitat.

2. Els centres de recerca han d'informar anualment al vicerector o vicerectora 

competent  en  centres  de  recerca  sobre  les  incidències  i  modificacions 

produïdes  respecte  al  programa  establert,  el  qual,  una  vegada  examinat 

l'informe  i  fetes  les  comprovacions  que  escaiguin  i  prèvia  consulta  a  la 

comissió de recerca, pot iniciar els tràmits per modificar o suprimir el centre 

de recerca de la UdL. 

Article 9.- Imatge.

1. Els centres de recerca propis hauran de mantenir la unitat amb la imatge 

corporativa de la UdL. L' ús d'un distintiu propi haurà de ser autoritzat pel 

rector o rectora de la UdL.

Títol II.- Procediment de creació,  modificació i supressió. 

Article 10.- Procediment de creació. 

1.  Els tràmits per a la creació d'un centre de recerca propi seran iniciats pel 

vicerector o vicerectora competent en centres de recerca. 

2. La sol·licitud de creació  s’adreçarà al Consell de Govern i ha d'incloure una 

memòria que contingui: 

a) la denominació del centre de recerca, 

b)  una memòria  justificativa  dels  objectius  i  camps de treball,  així  com la 

conveniència  de  la  creació  i  dels  avantatges  que  la  creació   del  centre 

representa per al foment de la recerca de la Universitat; materialitzats en un 

major  accés  a  fonts  externes  de  finançament,  en  una  major 

interdisciplinarietat, en el desenvolupament d'una recerca de més qualitat o 

en l'increment de la quantitat de la recerca desenvolupada, així com també en 

la  consolidació  d'activitats  conjuntes  entre membres de diferents  grups de 

recerca, 



c) una memòria econòmica que especifiqui les fonts de finançament de  les 

quals disposa i les necessitats que cobreix amb aquest pressupost, i que en 

demostri la viabilitat econòmica, 

d) un pla de recerca i un pla d'activitats orientat als objectius per a quatre 

anys, que hauran de ser coherents amb el Pla Estratègic de la UdL,

e) un informe de cadascun dels departaments, facultat i/o escoles implicades, 

f) un projecte del reglament de funcionament intern,

g) una relació nominal  dels  grups que, en cas d'aprovar-se la creació  del 

centre de recerca sol·licitaran pertànyer-hi, degudament signada per tots els 

sol·licitants. No es tramitarà cap sol·licitud de creació de centres de recerca 

que no acrediti que com a mínim el centre aplegarà tres grups de recerca de 

la UdL, dos dels quals han de ser de tipus A.

Excepcionalment, i per causes degudament motivades, la Comissió de Recerca 

de la UdL podrà tramitar sol·licituds que no reuneixin aquests requisits, 

h)  relació  d'espais  i  infraestructures  necessaris  per  al  funcionament  del 

centre, si escau, 

i) PAS necessari, tant de suport a la recerca com administratiu.

3. Un cop rebuda la sol·licitud de creació  del centre, la Comissió de Recerca 

del  Consell  de  Govern  emetrà  un  informe  i  acordarà  obrir  un  període 

d'informació  pública per un mínim de 15 dies,  en el  transcurs  del  qual  es 

podran  presentar  al·legacions.  La  Comissió  de  Recerca  demanarà  una 

avaluació externa de la sol·licitud. 

4. Estudiats els informes i les al·legacions presentades, el Consell de Govern 

podrà aprovar la proposta de creació del centre i, si escau, aprovar també el 

reglament  de  funcionament  intern  del  centre  de  recerca.  Quan  escaigui 

d'acord amb la legalitat vigent, el Consell de Govern elevarà la proposta de 

creació al Consell Social perquè n'aprovi la creació. 

Article 11.- Modificació o supressió. 

1.  La  modificació  o  supressió  d'un  centre  de  recerca  propi  requereix 



l'elaboració d'un expedient  que la justifiqui.  La sol·licitud de modificació o 

supressió la presentarà el vicerector o vicerectora competent en centres de 

recerca el qual,  si escau, demanarà informe a la Comissió de Recerca  del 

Consell  de Govern i  acordarà obrir un període d'informació pública per un 

mínim de 15 dies, en el transcurs del qual es podran presentar al·legacions. 

2. Estudiats els informes i les al·legacions presentades, el Consell de Govern 

aprovarà, si escau, la modificació o supressió del centre.

3. L'acord pel qual s'aprova la supressió  d'un centre de recerca a la UdL ha 

de  preveure  la  situació  en  què  quedaran  els  mitjans  humans  i  materials 

adscrits per la UdL al centre de recerca.

Disposicions addicionals. 

Primera.-  La  Universitat  de  Lleida  mantindrà  un  catàleg  actualitzat  dels 

centres de recerca existents i dels investigadors i de les investigadores de la 

UdL que pertanyen a centres de recerca a través de la pàgina Web. 

Segona.-  La Universitat  de Lleida considerarà com a centres pertanyents a 

l'Anella de Recerca de la UdL els Centres de Referència de la Generalitat de 

Catalunya i altres centres de recerca oficialment reconeguts, que com a mínim 

disposin d'un 20% de personal de la UdL entre els seus membres, o en aquells 

que la UdL tingui una participació destacada. 

 

Disposició transitòria.

Els centres o instituts de recerca amb participació de la UdL han d'adaptar-se 

a allò que disposa aquesta normativa en el termini màxim d'un any des de la 

seva entrada en vigor.

Disposició derogatòria.

Es deroga qualsevol normativa anterior de la UdL que s'oposi a l'establert en 

aquesta. 



Disposició final.

Aquesta normativa entrarà en vigor el mateix dia de la seva aprovació per part 

del Consell de Govern de  la UdL.

Substitueix a la:

NORMATIVA SOBRE CENTRES DE RECERCA PROPIS, aprovada pel Consell 

de Govern de 7 de març de 2006.


