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Resolució de la Comissió de Recerca de la Facultat de Geografia i Història de la UB per la qual es
convoquen ajuts per al cofinançament de la convocatòria del vicerector de Recerca de la UB d’ajuts
per a la renovació d’equipament científic i tecnològic de recerca obsolet.

Davant la problemàtica de la renovació d’equipament científic i tecnològic de la Facultat de Geografia
i Història i, tenint en compte que la Universitat de Barcelona considera la renovació de material
obsolet de les facultats i dels instituts de recerca propis com un element estratègic i prioritari, la
Comissió de Recerca de la Facultat de Geografia i Història obre una convocatòria d’ajuts per a
cofinançar la renovació d’aquest equipament a l’empara de la convocatòria extraordinària oberta pel
vicerector de Recerca per al període 2020-2021.
Els ajuts atorgats mitjançant aquesta convocatòria pretenen assegurar i elevar la competitivitat
científica i tecnològica dels grups de recerca de la Facultat tant a nivell nacional com internacional.
D’aquesta manera es promou l’accés del major nombre de grups de recerca o investigadors
individuals als equipaments finançats fent especial incidència en la necessitat d’actualitzar aquells
equipaments bàsics per als laboratoris de la Facultat com a estructures de recerca a disposició de tot
el PDI de la Facultat. Per això, per la seva importància, la Comissió de Recerca de la Facultat de
Geografia i Història ja va acordar, en la convocatòria del vicerector de Recerca de 2018, que finançaria
el 10 % de les sol·licituds que es fessin des de la Facultat.
En les actuals circumstàncies, donada la disponibilitat pressupostària, la Comissió de Recerca ha
decidit convocar aquests ajuts per a cofinançar entre el 10 % i el 50 % de l’equipament sol·licitat,
facilitant la participació dels agents de la recerca en la convocatòria del vicerector de Recerca.
Per tot això, i en virtut de les competències que m’atribueix la legislació vigent com a president de la
Comissió de Recerca,
RESOLC
Primer.- Convocar ajuts per contribuir, de manera parcial o total, al cofinançament de la renovació,
en termes de cofinançament, segons la convocatòria del vicerector de Recerca, d’equipament científic
i tecnològic de recerca de la Facultat que hagi quedat obsolet i aprovar les bases que s’annexen a
aquesta resolució.
Segon.- Destinar a aquesta convocatòria un import total de 14.763,55 €, provinents del Contracte
Programa de Recerca de la Facultat de l’any 2020.
Tercer.- Publicar aquesta resolució i les bases que s’adjunten a l’apartat “Renovació d’equipament
científic i tecnològic de recerca obsolet”, de les infraestructures de recerca de la web de la Facultat
de Geografia i Història i comunicar-ho als directors/res dels departaments i dels grups de recerca

reconeguts (SGR).
Barcelona, 15 de desembre de 2020
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Contra aquesta resolució, que no esgota la via administrativa, es podrà interposar recurs d’alçada davant
aquest mateix òrgan o davant el Rector, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva
notificació, d’acord amb l’article 114 i l’article 115 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de règim de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Annex
Bases de la convocatòria

1. Objecte de la convocatòria.
1.1 L’objecte d’aquesta convocatòria és l’atorgament d’ajuts als departaments, seccions i grups
de recerca reconeguts (SGR), per a cobrir, totalment o de manera parcial, el cofinançament de la
convocatòria del vicerector de Recerca, per a la renovació d’equipament científic i tecnològic,
destinat a la recerca, que hagi quedat obsolet.
1.2 Les sol·licituds d’equipament poden incloure:
a) equipament científic i/o tecnològic o conjunts d’equipaments complementaris d’ús
comú, que hagin quedat obsolets.
b) programari informàtic especialitzat destinat a la recerca.
1.3 Queden exclosos explícitament d’aquesta convocatòria:
a) els equipaments sol·licitats a títol individual
b) els equipaments destinats a la docència
c) els fons bibliogràfics i la subscripció a publicacions periòdiques
d) els equipaments informàtics no destinats de manera específica a la recerca
e) el mobiliari de laboratori i oficina, les instal·lacions tècniques i els estris
complementaris

2. Beneficiaris.
2.1 Poden ser beneficiaris d’aquesta convocatòria els departaments, les seccions i els grups de
recerca reconeguts (SGR) de la Facultat de Geografia i Història.
2.2 Els departaments, les seccions i els grups de recerca reconeguts (SGR) poden presentar més
d’una sol·licitud. Si es presenten propostes amb diversos equipaments, aquests hauran de ser
prioritzats prèviament pels responsables de la sol·licitud.

3. Imports i finançament de la convocatòria.
3.1 L’import màxim d’equipament que es pot sol·licitar és de 75.000 euros, IVA no inclòs.
3.2 Cada sol·licitud d’equipament ha d’incloure necessàriament la indicació de quin és l’import
que els sol·licitants poden comprometre’s a cofinançar, fins a un màxim del 45 % de
cofinançament de la base imposable (IVA no inclòs).

3.3 L’import total que s’hi destinarà serà 14.763,55 €.

4. Sol·licitud i documentació.
4.1 Les sol·licituds de participació, que s’han de formalitzar d’acord amb el model normalitzat,
s’adreçaran al vicedegà de Recerca i s’han de presentar, per correu electrònic a l’Oficina de
Recerca de la Facultat de Geografia i Història (oficinarecerca.fgh@ub.edu).
4.2 Les sol·licituds hauran d’estar signades electrònicament i prioritzades, segons s’escaigui:
a) pel/per la director/a del departament (en el cas de les sol·licituds de departaments i/o
seccions). En cas de sol·licituds de més d’un departament, cal una signatura de cada director/a
de departament.
b) pel/per la director/a del grup de recerca reconegut (SGR). En cas de sol·licituds de més d’un
grup de recerca reconegut (SGR), cal una signatura de cada director/a de grup de recerca
reconegut (SGR).
4.3 La sol·licitud s’ha d’acompanyar de la documentació següent:
a) una memòria que contingui:
− la justificació de la necessitat de renovació de l’equipament sol·licitat.
− una descripció succinta de l’equipament sol·licitat i de la utilització prevista, així com
dels investigadors i/o grups de recerca que es beneficien de l’adquisició.
− el cost total de l’equipament sol·licitat (diferenciant la base imposable i l’IVA),
especificant el cofinançament aportat pel departament, la secció o el grup de recerca
reconegut (SGR).
b) llistat prioritzat dels equipaments pels que es sol·licita l’ajut (només en el cas que la
sol·licitud sigui per una pluralitat o un conjunt d’equips).
c) un escrit signat pel/per la director/a del departament o pel/per la director/a del grup de
recerca reconegut (SGR), assumint el cofinançament.
d) un pressupost o una factura pro-forma dels equipaments sol·licitats.
4.4 L’imprès normalitzat de sol·licitud es pot obtenir a l’apartat “Renovació d’equipament
científic i tecnològic de recerca obsolet”, de les infraestructures de recerca de la web de la
Facultat de Geografia i Història.

5. Període de presentació de sol·licituds
El termini per a la presentació de sol·licituds és des de l’endemà de la publicació d’aquesta
convocatòria a “Renovació d’equipament científic i tecnològic de recerca obsolet”, de les
infraestructures de recerca de la web de la Facultat de Geografia i Història, fins al dia 18 de
gener de 2021.

6. Avaluació i selecció:
6.1 La Comissió de Recerca de la Facultat de Geografia i Història valorarà les sol·licituds
presentades i faran una proposta d’adjudicació d’acord amb els criteris següents:
a) la justificació de la necessitat de renovar l’equipament sol·licitat
b) el nombre d’investigadors i grups de recerca que poden ser beneficiaris de l’ajut. Es
considerarà positivament que sigui un equipament destinat a un laboratori de la Facultat
de Geografia i Història
c) altres criteris estratègics i de política científica
d) grau de cofinançament compromès per part dels sol·licitants
6.2 La Comissió de Recerca podrà proposar l’atorgament d’ajuts per quantitats superiors o
inferiors a la sol·licitada. En els casos que la proposta sigui inferior, els sol·licitants comunicaran
al vicedegà de Recerca si accepten l’ajut, comprometent-se, si escau, a finançar la diferència
entre el 50 % de la base imposable de l’equipament i l’ajut concedit.

7. Resolució.
7.1 La resolució d’aquesta convocatòria correspon al vicedegà de Recerca, es publicarà a
l’apartat “Renovació d’equipament científic i tecnològic de recerca obsolet”, de les
infraestructures de recerca de la web de la Facultat de Geografia i Història i es comunicarà als
beneficiaris.
7.2 El termini màxim per resoldre aquesta és el 25 de gener de 2021. Transcorregut aquest
termini sense resolució expressa, l’ajut sol·licitat s’entendrà desestimat per silenci administratiu.
7.3 Un cop resolta la convocatòria el degà, i/o per delegació el vicedegà de Recerca, elaborarà la
proposta de sol·licitud de la Facultat de Geografia i Història als ajuts convocats pel vicerector de
Recerca, el termini de la qual és el 29 de gener de 2021.

