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Creació, supressió i modificació de grups de recerca 

 

Antecedents 

L’any 2004, ara  fa 10 anys, s’aprovà  la normativa1 que definia  la  figura de grup de  recerca  i els 

requisits que havia de complir. A continuació es va fer  la primera convocatòria de grups2  i en  la 

resolució3  s’aprovaren  143  grups  que  constituïren  el  Catàleg  de Grups  de  Recerca  de  la UPC. 

Aquest catàleg s’ha anat ampliant fins arribar als 201 grups de recerca actuals. 

L’any 2011 s’aprovà un nou document4 que introduïa una sèrie de modificacions en els criteris de 

creació  i  consolidació  dels  grups.  La motivació  d’aquests  canvis  era,  tal  com  diu  el  document: 

“Aquestes modificacions  tenen  com  a  objectiu  augmentar  el  grau  d’exigència  en  la  recerca  i 

transferència  de  tecnologia  dels  grups  de  recerca  de  la UPC. Així mateix  amb  els  nous  criteris 

orientem als   grups UPC amb  les estratègies marcades per  la DGR  i que els permetrà  ser grups 

reconeguts amb finançament de la Generalitat de Catalunya....Aquests criteris preparen als grups 

de recerca de  la UPC a demanar amb una certa garantia d’èxit en  les properes convocatòries de 

grups de recerca reconeguts per la Generalitat”. 

Aquestes  “properes  convocatòries”  que  es  marcava  el  document  com  a  objectiu  és  la 

convocatòria SGR 2014 que s’ha resolt el dia 7 de maig del 2014. El resultat ha estat de 163 grups 

de recerca reconeguts dels quals:  

 22 són emergents (GRE) per la UPC  

 137 són consolidats (GRC) per la UPC (10  amb doble afiliació UPC i una altra universitat o 

centre de recerca), i  

 4 són consolidats (GRC) per una altra institució en primer lloc i per la UPC. 

Altres  grups  de  recerca  han  estat  reconeguts  amb  membres  de  la  UPC,  fins  i  tot  com  a 

Coordinador/a però en els quals no consta la pertinença a la UPC.  

 

Motivació 

La  convocatòria  SGR  2014  s’ha  dividit  en  dues  fases,  una  de  reconeixement  i  una  segona  de 

finançament. La motivació de la convocatòria, pel que fa a aquesta primera fase, ha estat la de fer 

un inventari dels grups de recerca catalans.  

En aquesta resolució del 7 de maig s’ha reconegut a tots aquells grups de recerca de la UPC que 

s’han presentat i que complien un mínim de criteris formals. 

                                                            
1
 L’organització de la recerca a la UPC: la recerca a les unitats i els grups de recerca. Consell de Govern 26/03/2004 
2
 Convocatòria grups de recerca de la UPC. Consell de Govern 23/04/2004 
3
 Resolució de la convocatòria de grups de recerca de la UPC. Consell de Govern 22/07/2004 
4
 Grups de recerca de la UPC. Consell de Govern 04/10/2011 
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Per tant, podem entendre la convocatòria SGR com una actualització dels grups de recerca de la 

UPC. Alguns d’ells, creats l’any 2004, no havien actualitzat les seves dades des de la seva creació: 

objectius del grup, membres, etc. 

A banda de  l’actualització de  les dades sobre els grups  també s’ha de valorar com a necessària 

una  convergència  entre  el  reconeixement de  l’AGAUR‐Generalitat de Catalunya  i  el Catàleg de 

Grups de Recerca de la UPC. Tant pel que fa al finançament atorgat pel Pla de Recerca i Innovació 

(PRI) com pel reconeixement, visibilitat, etc. que  li dona  la convocatòria SGR es veu positiva una 

aproximació entre ambdós reconeixements. 

No obstant això, la normativa ha de ser flexible a l’hora d’incorporar al Catàleg nous grups, i atès 

que  la propera convocatòria SGR està prevista per d’aquí a tres anys, s’han de poder  incorporar 

nous grups  sempre  i quan es  compleixin els  criteris  fixats per  la UPC per a  l’alta d’un grup de 

recerca. 

 

Objectius 

1. Actualitzar  el  Catàleg  de Grups  de  Recerca  de  la UPC  amb  els  grups  reconeguts  en  la 

convocatòria SGR 2014 i que tenen afiliació a la UPC. 

2. Facilitar als grups de recerca reconeguts en  la convocatòria SGR 2014 amb personal UPC 

i/o  cordinador/a UPC, però que no pertanyen  a  la UPC, que  s’incorporin  al Catàleg de 

Grups de Recerca de  la UPC  complint els  criteris que  consten en  l’apartat Creació d’un 

grup de recerca d’aquest document. 

3. Facilitar  als  grups  de  recerca  que  no  s’han  presentat  a  la  convocatòria  SGR  2014,  i 

especialment  als  grups  de  recerca  singulars,  que  s’incorporin  al  Catàleg  de  Grups  de 

Recerca de la UPC.  

4. Posar  al  dia  les  dades  sobre  aquests  grups  a DRAC  i  a  FUTUR,  el  Portal  de  Producció 

Científica  de  la  UPC.  Les  dades  del  grup  inclouen  els  objectius,  paraules  clau, 

coordinador/a, membres, localització, etc. 

5. Actualitzar les activitats que consten a DRAC (publicacions, projectes, etc.) d’acord amb el 

nou Catàleg de Grups de Recerca i els seus membres . 

6. Portar  a  terme una  simulació dels  indicadors PAR  i PATT de  les darreres 3  avaluacions 

d’acord  amb el nou Catàleg de Grups de Recerca  i  els  seus membres  i  facilitar  la  seva 

consulta a DRAC. 

 

Classificació dels grups de recerca de la UPC 

Es manté  la classificació de grups de recerca establerta en  la normativa de  l’any 2011, però amb 

les següents equiparacions: 

 Grups  de  recerca  de  la  UPC.  Són  tots  els    grups  de  recerca  consolidats  (GRC)  de  la 

convocatòria SGR 2014 i futures convocatòries amb afiliació a la UPC. 

 Grups de recerca emergents de la UPC. Són tots els grups de recerca emergents (GRE) de 

la convocatòria SGR 2014  i futures convocatòries amb afiliació a  la UPC. També  inclourà 
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tots  aquells  grups  que  s’aprovin  per  part  de  la  Comissió  de  Recerca  fins  a  la  propera 

convocatòria SGR.  

 Grups  de  recerca  singulars  de  la  UPC.  Grups  amb  una  activitat  complementària  a  la 

recerca  bàsica  de  caràcter  molt  transversal  i  que  es  caracteritzen  per  la  participació 

d’investigadors que formen part d’altres grups de recerca. Per exemple, grups al voltant 

dels estudis de gènere, el desenvolupament humà i sostenible o la història de la ciència. 

Aquests  criteris  no  afecten  als  Grups  de  Recerca  Acreditats,  actualment  formats  pels  Centres 

Específics de Recerca (CER) i els centres TECNIO ACCIÓ que es regeixen per la normativa de l’any 

2006.5 

 

Creació d’un grup de recerca 

Per als grups de recerca UPC caldrà el reconeixement per part de la Generalitat de Catalunya com 

a Grup de Recerca Consolidat (GRC). 

Respecte  als  grups  de  recerca  emergents  UPC  caldrà  aquest  reconeixement  per  part  de  la 

Generalitat de Catalunya  (GRE). També es podrà sol∙licitar a  la Comissió de Recerca de  la UPC  i 

haurà de complir els requisits següents: 

a) Membres:  formats  per  un mínim  de  tres  investigadors/es,  dos  dels  quals  han  de  ser  doctors/es  vinculats  estatutàriament  o 

contractualment a la plantilla i amb dedicació complerta i un d'aquests dos doctors/res haurà d'assumir la coordinació del grup.  

b) Projecte:  algun membre  ha  de  tenir  o  haver  tingut,  com  a  investigador/a  responsable,  un  projecte  de  recerca,  contracte  o 

conveni de recerca (mínim 20.000 euros) en actiu durant els darrers 3 anys. 

c) PAR tipus 1: un mínim de 100 PAR tipus 1 en els darrers 3 anys avaluats per al conjunt d’investigadors del grup. 

I  respecte  als  grups  de  recerca  singulars  UPC  la  valoració  es  farà  a  partir  d’una  memòria 

justificativa de la seva activitat passada i dels seus objectius per part de la Comissió de Recerca. 

La creació o supressió d’un grup de recerca es comunicarà al director de la unitat acadèmica a la 
qual estigui adscrit el responsable del grup. 

 

Supressió d’un grup de recerca 

Els grups de recerca UPC deixaran de ser‐ho si perden el reconeixement per part de la Generalitat 

de Catalunya com a Grup de Recerca Consolidat (GRC).  

Respecte als grups de recerca emergents deixaran de ser‐ho si en la següent convocatòria de SGR 

no assoleixen la condició de Grup de Recerca Consolidat (GRC). 

I pel que  fa als grups de  recerca singulars mantindran aquesta condició  sempre  i quan  superin 

una  anàlisi  per  part  de  la  Comissió  de  Recerca  que  es  portarà  a  terme  coincidint  amb  la 

convocatòria SGR. 

Finalment, qualsevol grup de recerca en actiu serà donat de baixa a petició pròpia.  

En els casos anteriors, el Consell de Govern atorgarà al grup de recerca un termini de 2 mesos per 

presentar al∙legacions. Les al∙legacions seran analitzades per la Comissió de Recerca del Consell de 

                                                            
5
 L’estructura de les unitats de recerca a la UPC. Consell de Govern 23/11/2006 



Pàgina 4 de 4 

 

Govern, al qual informarà dels resultats per tal que prengui l’acord pertinent. 

 

Modificació d’un grup de recerca 

Qualsevol modificació  en  el  nom  o  altres  característiques  d’un  grup  de  recerca  haurà  de  ser 
comunicada a la Comissió de Recerca del Consell de Govern per a la seva autorització. Les altes i 
baixes  d’investigadors  seran  notificades  a  l’esmentada  Comissió  que  les  acceptarà 
automàticament sempre que no s’oposin a la present normativa. 
 
En el cas que el grup de  recerca GRC o GRE  sol∙liciti a  l’AGAUR qualsevol modificació  i aquesta 
l’autoritzi, no haurà de  ser comunicada ni  requerirà  l’acceptació de  la Comissió de Recerca per 
què tingui efectes en el Catàleg de Grups de Recerca de la UPC. 

Els criteris per a la denegació d’una modificació seran l’incompliment d’algun dels requisits al qual 
fa referència aquesta normativa o qualsevol de les anteriors que continuïn vigents. 

 

Efectes d’aquests canvis 

Tots els grups de  recerca que  formen  l’actual Catàleg de Grups de Recerca de  la UPC  i que no 

hagin estat  reconeguts  com a GRC o GRE en aquesta  convocatòria  SGR 2014,  seran donats de 

baixa amb data 1 de gener del 2015,  tret dels que  la Comissió de Recerca accepti després d’un 

període d’al∙legacions que es portarà a terme els mesos d’octubre i novembre del 2014. 

 

 

 

Vicerector de Política de Recerca 

Barcelona, 15 de maig de 2014 


