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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 DIUE 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, la UdL ha aprovat 

una normativa per a la creació i gestió de centres de recerca propis. En aquesta normativa es preveu 

que sigui el rector qui nomeni del director del centre. 

Atenent al fet  que la UdL és una universitat  generalista  es creu convenient regular la creació i 

funcions de comissions d'assessorament del rector, pel millor govern dels centres propis creats.

Títol I:  Disposicions generals. 

Article 1.- Definició

1. Els centres de recerca propis 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. Es crea una comissió d'experts  externs a la UdL, que assessoraran al rector  en tot  el  que fa 

referència a oportunitats de recerca i conveniència de crear o mantenir un centre de recerca propi 

determinat

3. Així mateix, per cada centre propi de la UdL es crea una comissió interna d'experts presidida pel 

rector o persona en qui delegui. 



Article 2.- Funcions i competències de les dues comissions. 

Són funcions i competències de la comissió externa:

a) Assessorar al rector en tot el referent a oportunitats de recerca en un àmbit concret i sobre la 

conveniència de crear o mantenir un centre de recerca propi determinat.

Són funcions i competències de la comissió interna:

a) Assessorar al rector en el procés de nomenament de la direcció del centre de recerca. 

b) Assessorar al rector sobre la missió general del centre de recerca i sobre la necessitat de redefinir 

l'orientació del mateix i la continuïtat o no de la persona responsable de la seva direcció.

Article 3.- Composició de les comissions.

1. La comissió externa estarà formada pel rector, que la presidirà, i per un conjunt d’experts externs, 

amb una trajectòria de recerca reconeguda internacionalment. La Comissió de Recerca proposarà al 

Consell de Govern les persones externes que han de formar part d’aquesta comissió. La proposta 

anirà  acompanyada  d’un  breu  curriculum  de  cada  un  dels  candidats  o  candidates  i  una  breu 

justificació dels mèrits de la persona en la qual es basa la proposta.

2. Les comissions internes estaran formades pel rector o persona en qui delegui, que les presidirà, 

per tots els responsables de grups de recerca del tipus A i B que formen part del centre propi, i per 

un representant dels altres grups de recerca de les altres tipologies que també en puguin formar part.


