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GRUPS DE RECERCA DE LA UPC 
 
L’evolució del grups de recerca de la UPC, des de l’aprovació de l’acord núm. 112/2006 
del Consell de Govern del dia 23/11/2006, on es descriu  l’estructura de  les unitats de 
recerca  de  la  UPC,  aconsella  introduir  modificacions  en  els  criteris  de  creació  i 
consolidació dels Grups de Recerca de la UPC. 
 
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  grups  reconeguts  per  la Generalitat  són  els  que  poden  demanar  becaris  FI 
predoctorals, contractes postdoctorals de la convocatòria Beatriu de Pinós i la majoria 
de  convocatòries  i  altres  ajuts  de  recerca.  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. El  tenir un nombre 
més  gran  de  grups  reconeguts  i  amb  més  investigadors  implicats  en  aquests 
augmentarà el finançament variable per recerca a la UPC. 
 
Es van establir debats, amb els Directors de Departaments i Instituts recercaires i amb 
els membres de  la Comissió de Recerca del Consell de Govern, que han contribuït a 
clarificar  l’estructura  dels  grups  de  recerca  de  la  UPC  i  a  revisar  els  paràmetres 
d’avaluació. 
 
Un  cop  analitzats  aquests  paràmetres  els  Grups  de  recerca  de  la  UPC  quedarien 
classificats en tres grups: 
 

1. Grups de Recerca de la UPC  
 

2. Grups de Recerca Emergents de la UPC 
 

3. Grups de Recerca Singulars de la UPC  
 

Els Grups de Recerca de  la UPC   hauran d’acomplir  com a mínim els  següents  requisits. Els 

Grups de Recerca reconeguts de la Generalitat de Catalunya seran considerats Grups 
de Recerca de la UPC. 

 
A) Personal 

Mínim  de  5  membres  dels  quals  3  han  de  ser  doctors  de  plantilla  de  la 
Universitat a temps complet o ICREA, Ramón y Cajal i contractes post doctorals 
amb més de 2 anys de durada.  
 
Els altres podrien ser Personal investigador en formació (Ministeri, Generalitat, 
Universitat, Unió Europea i altres...). 

 



B) Tenir com a mínim un projecte de recerca competitiu en actiu en el moment de  la 
sol∙licitud o bé un conveni no competitiu d’un mínim de 25.000 € d’algun membre del 
grup i 300 punts PAR tipus 1 en els darrers tres anys. 
 
Es  consideraran  grups  de  recerca  aquells  que  la  seva  producció  científica  sigui  de 
transferència  tecnològica  i  seran  considerats    Grups  de  Recerca  Aplicats.  Hauran 
d’acomplir amb un mínim 100 punts PAR tipus 1  i 250.000 punts PATT en els darrers 
tres anys. 
 
C) Haver dirigit, en el  conjunt del grup, una  tesi doctoral  (llegida o dipositada en el 
moment de la sol∙licitud) en els darrers tres anys. 
 
D)  Els  grups  hauran  de  demostrar  coherència  i  identitat  temàtica  i  proporcionalitat 
entre el nombre de doctors i els resultats de la recerca. 
 
E) El grup només podrà  tenir una persona  responsable o coordinador  i haurà de  ser 
doctor. 
 

Els Grups de Recerca Emergents són els grups de recerca de la UPC vigents que no compleixen 
els nous criteris i se’ls hi dona un transitori de dos anys per assolir els requisits per ser grups de 
recerca de la UPC  amb els criteris del present document.  

Grups de Recerca Singulars: són aquells grups que no compleixen els  requisits però que pel 
seu àmbit de coneixement  són de rellevant importància per a la UPC. Aquests grups hauran de 
ser aprovats per la Comissió de Recerca del Consell de Govern. 

Modificació de  l’Annex  I del document de “Estructura de  les Unitats de Recerca a  la 
UPC”, document aprovat per Consell de Govern del dia 23 de novembre de 2006. 

La modificació de  l’annex  es  fa  seguint  els  criteris debatuts  a  la Comissió de Recerca per  a 

contribuir  a  clarificar  l’estructura  dels  grups  de  recerca  de  la  UPC  i  revisar  els 
paràmetres d’avaluació. 

ANNEX  I:  Procediment  per  a  la  supressió  o modificació  d’un  Grup  de 
Recerca 

Supressió d’un Grup de Recerca 

Quan l’activitat d’un grups de recerca no assoleixi els mínims d’activitat es donarà un transitori 
de dos anys. Passat aquest temps  es considerarà donat de baixa, excepte autorització explicita 
del Consell de Govern. El Consell de Govern comunicarà al grup de recerca que no assoleix els 
requisits de recerca o transferència de tecnologia   mínims  i els donarà un termini de 20 dies 
hàbils per presentar‐hi al∙legacions. 

Un grup de recerca en actiu també podrà ser donat de baixa a petició pròpia.  

Modificació d’un Grup de Recerca 

Qualsevol modificació  en  la  composició  d’un  grup  de  recerca  haurà  de  ser  informada  a  la 
Comissió de Recerca del Consell de Govern. Aquesta modificació es considerarà acceptada si 
en el termini de 30 dies no es comunica el contrari. 



 
Els criteris per a la denegació d’una modificació seran d’incompliment d’algun dels requisits al 
qual fa referència aquesta normativa. 
 
La creació  i supressió d’un grup de recerca es comunicarà al director de  la unitat bàsica a  la 
qual estigui adscrit el responsable del grup. 




