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AJUTS A PROJECTES DE RECERCA PONT, EN 

CONSOLIDACIÓ I PRECOMPETITIUS CEU 
 

CONVOCATÒRIA 2019-2020 
 

DIRIGIT A GRUPS DE RECERCA DE LES UNIVERSITATS DE LA FUNDACIÓ 

UNIVERSITÀRIA SAN PABLO CEU: UNIVERSITAT CEU SAN PABLO, 

UNIVERSITAT CEU CARDENAL HERRERA I UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU. 

 

 
La Fundació Universitària San Pablo CEU, amb les seves universitats –CEU San 

Pablo, CEU Cardenal Herrera i Abat Oliba CEU–, està compromesa amb el 

desenvolupament de l’activitat investigadora dels seus grups. Per això, el suport a la 

participació en les convocatòries d’ajuts per a projectes de recerca del pla estatal 

d’R+D+I constitueix un dels objectius preferents de la nostra institució. 

 
 
Amb aquesta convocatòria d’Ajuts a Projectes CEU es pretén aconseguir un triple 

objectiu: optimitzar la qualitat científica de cadascun dels participants, avançar en 

l’excel·lència investigadora i contribuir a incrementar la massa crítica dels grups de 

recerca del CEU, tant consolidats, en consolidació com precompetitius, vinculats a les 

línies de recerca de les universitats CEU. 

Per a cada tipologia de projecte hi ha unes disposicions concretes que detallem tot 

seguit. 
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I. PROJECTES PONT I EN CONSOLIDACIÓ 
 

 

1.- Objecte. 

Els Ajuts a Projectes Pont i Grups en Consolidació CEU tenen com a finalitat donar 

suport al manteniment de l’activitat investigadora dels grups de recerca consolidats i 

en consolidació. 

 
 
2.- Beneficiaris. 

Poden ser beneficiaris dels Ajuts a Projectes Pont i Grups en Consolidació CEU els 

grups de recerca de qualsevol de les tres universitats CEU que, tot i haver-se 

presentat a qualsevol de les convocatòries del pla estatal d’R+D+I de 2019 recollides 

més avall, no hagin aconseguit obtenir un projecte de recerca i la seva qualificació hagi 

estat A o B. En tots els casos, els grups que concorrin a aquesta convocatòria han 

d’haver presentat les al·legacions corresponents per a la reavaluació del projecte, 

encaminada a obtenir finançament. 

Aquestes convocatòries de 2019 del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i 

d’Innovació 2017-2020 són les següents: 

• Programa Estatal de Recerca Orientada als Reptes de la Societat: 

o Projectes reptes de recerca (RTI) 

o Projectes de recerca en salut, dins de l’Acció Estratègica en Salut (AES) 

• Programa Estatal de Generació de Coneixement i Enfortiment Científic i Tecnològic 

del Sistema d’R+D+I: 

o Projectes de generació de coneixement (PGC) 
 

 
3.- Durada dels ajuts. 

La durada d’aquests ajuts serà, com a màxim, d’un curs acadèmic. 
 
 
4.- Quantia. 

El fons total destinat a aquesta convocatòria és de 70.000 €. La dotació econòmica 

dels ajuts té els valors següents: 

• Projectes de l’àmbit de les ciències experimentals i tècniques: 6.000 €. 

• Projectes de l’àmbit de les ciències socials i humanístiques: 3.000 €. 
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Els ajuts d’aquest programa s’han de destinar a finançar, de manera total o parcial, les 

despeses que impliqui el desenvolupament de l’activitat investigadora i queda 

expressament prohibit que es puguin utilitzar per a: 

a) Retribucions del personal fix vinculat de manera estatutària o contractual a 

qualsevol de les tres universitats o a entitats col·laboradores de l’activitat del 

grup. 

b) L’adquisició de mobiliari o material d’ús administratiu. 

c) La dotació de complements salarials. 

d) L’adquisició d’impressores. 

e) Qualssevol altres partides que s’excloguin en la resolució de la concessió de 

l’ajut. 

 

 
En la concessió es determinarà el procediment de gestió econòmica de l’ajut. 

 
 
5.- Procediment de sol·licitud. 

Les sol·licituds les ha de presentar l’investigador o investigadora principal a través de 

la plataforma habilitada. 

 
 
6.- Documentació que integra la sol·licitud. 

• Sol·licitud del projecte presentat a la convocatòria del Pla Estatal de Recerca 

Científica i Tècnica i d’Innovació. 

• Comunicació oficial de la denegació o exclusió de la proposta presentada, en 

què consti l’avaluació obtinguda. 

• Al·legacions presentades a l’avaluació del projecte. 
 
 
7.- Procediment d’avaluació i concessió. 

Avaluació. La comissió, integrada pels vicerectors de Recerca i la coordinació 

d’Universitats, avalua conjuntament les propostes rebudes de les tres universitats 

tenint en compte: 

• L’avaluació del projecte obtinguda en les convocatòries esmentades al punt 2. 

En cap cas no es finançaran sol·licituds amb avaluació negativa. 

• L’interès estratègic del grup de recerca. 

• I el manteniment de l’activitat investigadora del grup beneficiari perquè pugui 

participar en futures convocatòries públiques. 
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Notificació. La coordinació d’Universitats fa públic el resultat final de la convocatòria al 

portal del personal i mitjançant correu electrònic a cadascun dels sol·licitants. 

 
Acceptació. Els grups de recerca beneficiaris han d’acceptar la concessió de l’ajut. 

Aquesta concessió comporta l’acceptació de les obligacions previstes al punt 8 i de la 

resta de normes establertes en aquesta convocatòria. 

 
 
8.- Obligacions dels beneficiaris. 

• Presentar el projecte a totes les entitats públiques o privades que convoquin 

ajuts per a la recerca de caràcter general o específicament dirigits al camp 

científic d’aquest projecte. 

• Atendre els requeriments de la universitat CEU d’adscripció del o la sol·licitant 

en matèria de currículum i d’indicadors dels resultats de la recerca. 

• Participar en les activitats de divulgació científica o de difusió dels resultats de 

recerca que s’estableixin, com la Setmana de la Ciència i la generació de 

notícies científiques. 

• Mantenir actualitzada la informació recollida a la pàgina web de les respectives 

universitats CEU. 

• Citar correctament la universitat CEU d’adscripció en les publicacions, d’acord 

amb la filiació normalitzada, i fer-hi constar aquesta font de finançament. 

• Ingressar la producció científica al repositori. 

• L’acceptació de les normes de la Fundació Universitària San Pablo CEU 

relatives a la gestió econòmica dels projectes. 

• Remetre un informe final del projecte a través del correu electrònic 

convocatoriasinvestigacionceu@ceu.es, especificant a l’assumpte “INFORME 

FINAL PROYECTOS PUENTE/EN CONSOLIDACIÓN CEU 19/20. NOM DE 

L’IP SOL·LICITANT". Aquest informe, de màxim 2.000 paraules, s’ha de 

presentar en el mes després d’acabar l’anualitat i s’hi han de fer constar: 

o Els resultats de recerca obtinguts. En tots els casos, aquests 

resultats han d’estar recollits a la plataforma curricular iMarina. 

o La presentació de comunicacions a congressos i reunions. 

o Les publicacions. 

o Les patents. 

o Convocatòries a què s’ha presentat. 

o Qualsevol altre assoliment o resultat obtingut fruit de l’ajut. 

 

 
9.- Incompliment. 

L’incompliment de les obligacions dels beneficiaris especificades en aquesta 

convocatòria o l’aprofitament insuficient de l’ajut poden suposar-ne la interrupció i 

mailto:convocatoriasinvestigacionceu@ceu.es
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l’obligatorietat de tornar els ajuts concedits, sense detriment d’altres accions que la 

Fundació consideri oportunes. 

 
 
10.- Incompatibilitat. 

Els ajuts a grups pont i en consolidació són incompatibles amb els ajuts a grups 

precompetitius. 
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II. PROJECTES PRECOMPETITIUS 
 

 

1.- Objecte. 

 
Els Ajuts a Projectes Precompetitius CEU tenen com a finalitat donar suport a la 

creació i consolidació de grups que treballin en línies de recerca de les universitats 

CEU i que no disposin de finançament públic per desenvolupar-les, amb l’objectiu que 

es puguin incorporar a les convocatòries competitives públiques. 

 
 
2.- Beneficiaris. 

Poden ser sol·licitants i beneficiaris dels Ajuts a Projectes Precompetitius CEU els 

grups de recerca precompetitius, entenent com a tals els grups de recerca que no 

disposin de finançament públic obtingut en una convocatòria competitiva per 

desenvolupar la seva activitat investigadora o que, tot i haver disposat d’aquest 

finançament en el passat, no hagin aconseguit obtenir el projecte de recerca en les 

convocatòries competitives estatals d’ajuts a projectes d’R+D+I (Pla Estatal de 

Recerca Científica i Tècnica i d’Innovació) o autonòmiques anteriors a la convocatòria 

del pla estatal de 2019 i que no hagin obtingut finançament públic competitiu 

posteriorment. 

A més, els grups precompetitius han de complir els requisits següents: 

• Estar integrats per, almenys, tres professors doctors (procedents de qualsevol 

de les tres universitats CEU), amb dedicació a temps complet. 

• Plantejar un projecte de recerca segons el que estableix aquesta convocatòria 

en alguna de les línies de recerca prioritàries de les tres universitats CEU. 

• Tots els membres del grup tenen dedicació exclusiva al projecte. 

• Cap membre de l’equip de recerca pot participar simultàniament en un projecte 

de recerca actiu amb finançament públic, tret d’autorització expressa del 

vicerector de Recerca corresponent. 

 

 
Al grup de recerca s’hi poden integrar investigadors d’altres universitats, nacionals i 

estrangeres, així com personal investigador en formació, que puguin contribuir al 

desenvolupament de la línia de recerca; però en cap cas computaran a l’hora d’assolir 

el nombre mínim d’investigadors de les universitats CEU. 

 

Igualment, no es tindran en compte les sol·licituds d’ajuts que plantegin la disgregació 

de grups existents, tret d’autorització expressa del vicerector de Recerca corresponent. 

 

3.- Durada dels projectes. 
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La durada dels projectes que es presentin a aquesta convocatòria ha de ser de, com a 

màxim, dos cursos acadèmics. 

L’aprovació de l’activació de la segona anualitat està condicionada al compliment per 

part dels beneficiaris de les obligacions establertes en aquesta convocatòria. No 

presentar l’informe de seguiment quan s’acaba la primera anualitat suposa que no 

s’activi econòmicament la segona anualitat del projecte i que, fins i tot, pugui quedar 

anul·lada. 

Els fons destinats al projecte s’han de consumir mentre sigui vigent. En casos 

justificats, es pot sol·licitar una pròrroga per concloure el projecte, però no pot excedir 

els tres mesos des de la finalització. 

 

 
4.- Quantia dels projectes. 

El fons total destinat a aquesta convocatòria és de 150.000 €. La dotació econòmica 

dels projectes que es presentin no pot comprendre més de dues anualitats, amb els 

valors màxims següents: 

• Als projectes corresponents a ciències experimentals i tècniques: 9.000 € per a la 

primera anualitat i 6.000 € per a la segona. 

• Als projectes corresponents a ciències socials i humanístiques: 3.000 € per a la 

primera anualitat i 3.000 € per a la segona. 

Es finançaran un 50 % de projectes de l’Àrea Biosanitària, un 10 % dels de l’Àrea de 

Ciències Socials i Juridicoeconòmica, un 25 % dels de les Àrees de Comunicació i 

Humanitats, i un 15 % dels de l’Àrea Tècnica. En cas que no s’hi presentin projectes o 

que els projectes no tinguin una avaluació favorable en alguna de les àrees, els fons 

es destinaran a àrees que sí que tinguin projectes avaluats favorablement, tot i que se 

superi el coeficient de repartiment esmentat. 

El pressupost ha de detallar les despeses previstes per al desenvolupament del 

projecte i n’ha de justificar la necessitat. En cap cas es poden recollir retribucions al 

grup sol·licitant ni a altres investigadors interns o externs per la seva participació en el 

projecte de recerca. 

Els ajuts d’aquest programa s’han de destinar a finançar, de manera total o parcial, les 

despeses que impliqui el desenvolupament del projecte plantejat i queda 

expressament prohibit que es puguin utilitzar per a: 

 
 
 

a) Retribucions del personal fix vinculat de manera estatutària o contractual a 

qualsevol de les tres universitats CEU o a entitats col·laboradores de l’actuació 

proposada. 

b) L’adquisició de mobiliari o material d’ús administratiu. 
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c) La dotació de complements salarials. 
 

 
En la concessió es determinarà el procediment de gestió econòmica de l’ajut. 

 

 
5.- Incompatibilitat amb altres ajuts interns. 

 
No poden accedir a la convocatòria investigadors que hagin estat beneficiaris en les 

últimes quatre convocatòries d’ajuts a projectes precompetitius. 

A més, aquests ajuts són incompatibles amb els ajuts interns dirigits a finançar 

projectes pont i grups en consolidació d’aquesta convocatòria. 

 

 
6.- Línies de recerca prioritàries. 

A efectes d’aquesta convocatòria, es consideren línies de recerca prioritàries 

d’Universitats CEU qualssevol de les que que estiguin relacionades amb l’oferta 

acadèmica de les universitats CEU i de la CEU Escola Internacional de Doctorat 

(CEINDO). 

 
 
7.- Procediment de sol·licitud. 

La sol·licitud s’ha d’emplenar i presentar obligatòriament a través dels mitjans 

electrònics habilitats (en aquest enllaç). 

 
 

8.- Documentació que integra la sol·licitud per als projectes. 

La sol·licitud de participació ha d’estar integrada pels documents següents: 

a) Imprès normalitzat en què s’inclouen totes les dades d’identificació del 

projecte, el personal investigador que hi intervé i l’àrea de l’Agència Estatal 

de Recerca.  

b) Memòria del projecte de recerca redactada d’acord amb el model que 

estableix aquesta convocatòria. El pressupost ha d’estar desglossat per 

períodes anuals (si el projecte és bianual) i per partides de despesa 

(inventariable, fungible, viatges i altres despeses), s’han de detallar les 

diferents despeses que es volen invertir en cadascuna de les partides i se 

n’ha de justificar la necessitat. 

 
c) Curriculum vitae abreujat de cadascun dels integrants del grup de recerca, 

amb el format exigit pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats en la 

convocatòria del pla estatal d’R+D+I. Format certificat a través de la 

plataforma iMarina (iMarina-Gestión-Mis CVs). 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7w4zNL4x0UySXqeQrHItMD8lI8_flpxMgpD0McHb-0JUNUpDUTQ4WVpQWkxMR0tENk4xSklQVjJURi4u
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d) Si hi participen membres de l’equip de recerca pertanyents a organismes 

diferents del del sol·licitant, s’hi ha d’adjuntar una autorització expressa del 

seu organisme que avali la participació en el projecte. En cas d’investigadors 

que desenvolupin la seva activitat principal en un centre estranger, n’hi ha 

prou amb una carta signada pel mateix investigador o investigadora en què 

comprometi la seva participació amb el vistiplau del director o directora de 

departament, centre, institut o entitat en què treballi. 

En cas que la proposta inclogui implicacions ètiques o relatives a la bioseguretat, si 

finalment s’aprova, s’ha de sotmetre a l’avaluació del Comitè d’Ètica de la Recerca 

corresponent abans de començar. 

 
 
9.- Termini de sol·licitud. 

El termini per presentar les sol·licituds acaba al cap de 30 dies naturals des de la data 

de publicació d’aquesta convocatòria. 

 
 
10.- Procediment d’avaluació i concessió. 

El procés d’avaluació i selecció de les sol·licituds s’ajustarà a les bones pràctiques 

internacionalment admeses per a l’avaluació cientificotècnica de la recerca. 

Avaluació. Les sol·licituds seran objecte d’un procediment d’avaluació que constarà 

de les fases successives següents: 

a) Primera fase: revisió formal de la sol·licitud presentada per part del 

Vicerectorat de Recerca de la universitat CEU d’adscripció de l’investigador o 

investigadora responsable de la proposta, esmena de defectes formals i 

exclusió del procés de selecció de les sol·licituds que finalment no compleixin 

els requisits establerts per participar en la convocatòria o estiguin 

incompletes. S’exclouran automàticament de la convocatòria les sol·licituds 

incompletes i les que s’hagin generat sense utilitzar els models normalitzats 

exigits a la convocatòria (memòria, CV abreujat generat a través de la 

plataforma iMarina, etc.). 

 

b) Segona fase: valoració de la qualitat cientificotècnica de la sol·licitud per part 

de l’Agència Estatal de Recerca. Com a resultat del procés d’avaluació i en 

funció de la puntuació obtinguda, les diferents propostes es classificaran en 

les categories següents: A, B, C i D. 

c) Tercera fase: informe de la Comissió de Vicerectors de Recerca i la 

Coordinació d’Universitats sobre l’interès estratègic del grup de recerca, del 

projecte, oportunitat d’execució, viabilitat de realització i totes les 

consideracions que creguin que poden resultar d’interès. Aquests informes es 
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tindran en compte per establir la priorització de la distribució de fons sempre 

que l’avaluació a què es refereix l’apartat b) hagi estat A o B. 

 
 
Es consideren mèrits addicionals: 

• La inclusió d’investigadors de les altres universitats de la FUSP-CEU o d’altres 

universitats o centres de recerca. 

• La participació de joves menors de 30 anys a l’equip de recerca, com a 

investigadors principals o com a participants. 

 
 
Notificació. La Coordinació d’Universitats farà públic el resultat final de la 

convocatòria al portal del personal i mitjançant correu electrònic a cadascun dels 

sol·licitants, en un període màxim de 15 dies després de la recepció de l’avaluació final 

de l’Agència Estatal de Recerca. 

 

 
11.- Obligacions dels grups de recerca beneficiaris. 

• Presentar el projecte precompetitiu beneficiari de l’ajut CEU a qualsevol 

convocatòria que tingui com a finalitat el finançament públic o privat de 

projectes de recerca, indistintament de si la convocatòria és de caràcter general 

o està específicament dirigida al camp científic del projecte precompetitiu. 

• Atendre els requeriments de la universitat CEU d’adscripció del sol·licitant en 

matèria de curriculum vitae i d’indicadors dels resultats de la recerca. 

• En les publicacions i qualsevol altre resultat hi ha de figurar la filiació 

normalitzada de la universitat CEU corresponent. 

• Fer l’ingrés de la producció científica al repositori. 

• La participació en aquesta convocatòria suposa l’acceptació de les normes de 

la Fundació Universitària San Pablo CEU relatives a la gestió econòmica dels 

projectes. 

• Els grups de recerca beneficiaris dels ajuts han de participar en les activitats de 

divulgació científica o de difusió dels resultats de recerca que s’estableixin, com 

la Setmana de la Ciència i la generació de notícies científiques. 

• Els professors beneficiaris dels ajuts estan obligats a mantenir la seva 

informació curricular actualitzada a la plataforma iMarina i a proporcionar al 

Vicerectorat de Recerca la informació necessària per a l’elaboració de la 

memòria de recerca de la universitat i de les estadístiques necessàries 

corresponents a l’activitat investigadora. 

• Remetre al Vicerectorat de Recerca de la universitat CEU d ’adscripció de 

l’investigador o investigadora principal un informe de seguiment del projecte en 

acabar la primera i la segona anualitat, a través de l’adreça de correu electrònic 

convocatoriasinvestigacionceu@ceu.es, especificant a l’assumpte “INFORME 

1ª/2ª ANUALIDAD PROYECTOS PRECOMPETITIVOS CEU 19/20. NOM DE 

mailto:convocatoriasinvestigacionceu@ceu.es
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L’IP SOL·LICITANT”. Aquest informe, de màxim 2.000 paraules, s’ha de 

presentar en el mes després d’acabar l’anualitat i s’hi han de fer constar: 

o Els resultats de recerca obtinguts. En tots els casos, aquests resultats 

han d’estar recollits a la plataforma curricular iMarina. 

o La presentació de comunicacions a congressos i reunions. 

o Les publicacions. 

o Les patents. 

o Qualsevol altre assoliment o resultat obtingut fruit de l’ajut. 

 

 

12.- Incompliment 

L’incompliment de les obligacions dels beneficiaris especificades en aquesta 

convocatòria o l’aprofitament insuficient de l’ajut poden suposar-ne la interrupció i 

l’obligatorietat de tornar els ajuts concedits, sense detriment d’altres accions que la 

Fundació consideri oportunes. 

La presentació d’una sol·licitud d’ajut en el marc d’aquesta convocatòria comporta 

l’acceptació d’aquestes bases. 
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