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Respostes de l’AGAUR a les consultes sobre la convocatòria SGR-Cat 2021 

 

1. Què passaria si un/a investigador/a coordinador/a hagués de ser baixa del grup 

per alguna causa sobrevinguda (malaltia greu, jubilació, etc.)? Es podria 

substituir per algú altre del grup (sempre i quan se segueixin complint els 

requisits)? 

D’acord amb l’art. 4.1 de les bases reguladores, la persona coordinadora del grup ha de poder 

ser-ho durant tot el període de vigència del grup reconegut. Per tant, si preveieu alguna 

d’aquestes situacions que pugui afectar la persona coordinadora cal evitar-ho i designar algú 

altre com a coordinador/a. Si, malauradament, arriba el cas d’alguna de les situacions 

sobrevingudes, caldrà que ho informem immediatament a l’AGAUR, que haurà de valorar el 

cas particularment. En tot cas, d’acord amb l’article 4.7, la composició dels SGR a causa de 

baixes no podrà variar més d’un 20% respecte de la seva composició inicial; un percentatge de 

variació superior podria suposar la pèrdua del reconeixement com a grup de recerca i la 

revocació del finançament atorgat, si escau. 

 

2. Es podran incorporar nous membres al grup? I donar-ne de baixa? 

Sí, més endavant l’AGAUR facilitarà models per incorporar i donar de baixa membres del grup 

a partir del primer any. Cal tenir en compte, però, que el nombre de baixes del grup no podrà 

superar el 20% del nombre original de doctors/es a TC. És a dir, si al grup original hi havia 10 

doctors/es a TC, al cap dels tres anys hi ha d’haver, com a mínim 8 doctors/es a TC. Ara bé, 

no tenen perquè ser les mateixes persones; les baixes poden ser substituïdes per nous 

membres, i així el compte queda igual.  

 

3. No podran cursar-se baixes abans de 12 mesos des de la data de concessió de la 

convocatòria. Això també s’aplicarà per les altes? És a dir, podrem incorporar 

nous membres als SGR a partir de la data de concessió, per exemple?  

Sí, es podran sol·licitar altes un cop resolta la convocatòria. La restricció dels 12 mesos només 

aplica a les baixes. 
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4. Per què és necessari que garantim la permanència dels membres dels grups fins, 

com a mínim, el setembre-octubre del 2023 (un cop transcorreguts 12 mesos des 

de la resolució de concessió)?  

Per tal que un/a membre sigui considerat/da doctor/a a dedicació completa la durada del seu 

contracte ha de ser de com a mínim 2 anys i estar en actiu a data 27/04/2022, amb 

independència de quan hagi començat (no és necessari que el seu contracte hagi de durar 2 

anys més des de que es presenta la sol·licitud). A banda d’això, el grup mínim per poder ser 

beneficiari s’ha de mantenir sempre, és a dir, si hi ha una baixa, aquesta s’ha de substituir per 

un nou membre del mateix perfil. Així doncs, sempre que les baixes se substitueixen no hi 

haurà problema; si no, cal tenir present que no superin el 20% que s’indica a l’article 4.7 de 

les bases. 

 

5. Poden participar en la convocatòria els investigadors i les investigadores a temps 

complet vinculades a algun centre CSIC ubicat a Catalunya (tot i que el CSIC té 

seu fiscal fora de Catalunya)? I els de la UNED? 

Sí, però únicament com a membre i si està adscrit/a a alguna de les seves  seus de Catalunya. 

 

6. Es consideraria personal investigador doctor amb dedicació completa una 

persona que està contractada en una altra universitat o centre de recerca a 

càrrec d’un projecte de recerca/transferència o d’un ajut per a la contractació de 

personal investigador?  

Sí, qualsevol persona amb grau de doctor o doctora que tingui una vinculació de, com a mínim, 

2 anys de durada amb una entitat que compleixi els requisits per poder ser beneficiària pot ser 

considerada com a membre doctor o doctora a dedicació completa del grup, amb 

independència de l’origen dels fons que paguin la serva contractació. 

 

7. Pot constar com a membre del grup una persona que era ICREA Sènior però que 

ara està jubilada? Com si es tractés d’una professora emèrita.  
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Únicament si oficialment és emèrita, i en qualsevol cas com “altres membres”. Si oficialment 

no es pot considerar que és emèrita, no. 

 

8. Poden constar com a membres del grup persones beneficiàries d’ajuts 

predoctorals o postdoctorals competitius, que han estat concedits però els 

contractes dels quals encara no han començat i que començaran durant les 

pròximes setmanes/mesos? Per exemple, un beneficiari d’un ajut María 

Zambrano que comença el dia 28/4/2022 (és a dir, l’endemà que hagi tancat el 

període de sol·licitud de la convocatòria)?  

Si hi ha una resolució de concessió definitiva i ha acceptat l’ajut, sí, es pot considerar com a 

membre. 

 

9. Pot constar com a membre un investigador que es troba en situació de “serveis 

especials” en una institució de fora de Catalunya? 

No. Tots els membres, per poder-ho ser, han de dur a terme la seva recerca a Catalunya (art. 

4.1 d). 

 

10. D’acord amb les bases, els professors emèrits poden ser membres de grups SGR, 

ara bé, els seus mèrits i producció científica es tindrà en compte en l’avaluació 

tècnica del grup, tot i tenir dedicació a temps parcial?  

Els requisits mínims per poder optar a les diferents modalitats i opcions només poden ser 

aportats pels membres del grup doctors/res a dedicació completa. A l’annex per a l’avaluació 

es poden indicar els mèrits de tots els membres del grup. 

 

11. Les tesis co-dirigides amb alguna universitat estrangera computen dins el mínim 

de cinc tesis doctorals llegides o dipositades durant el període elegible? 

Sí, sempre que el director o directora (o co-director o co-directora) sigui un doctor o doctora 

contractat a dedicació completa amb una entitat que compleixi els requisits per poder ser 
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beneficiària de la convocatòria, les tesis computen dins del mínim encara que siguin 

d’universitats de fora de Catalunya. 

 

12. Quan es parla de tesis doctorals dirigides s’inclouen també les tesis tutoritzades 

(és a dir, que l’investigador o la investigadora l’ha tutoritzat, però no l’ha 

dirigit)?  

No, han de ser directors o directores o co-directors/co-directores; no comptabilitzarà que si 

no és així. 

 

13. En el còmput de les tesis dirigides, si són co-dirigides compten igual? O la meitat?  

Tant és dirigides com co-dirigides, com indiquem a les FAQs. En tot cas, només poden 

comptabilitzar una vegada per cada grup SGR.  

 

14. Els PECT comptarien com a projectes competitius o com a contractes?  

Tingueu present que dels projectes d’innovació i transferència de coneixement o de recerca 

que podrien aportar els grups perquè comptabilitzin com a requisits seria necessari que l’IP o 

la IP fos un membre del grup doctor/a dedicació completa. En aquest sentit, pel que veig a les 

bases dels projectes PECT, aquests s’adreçaven a les diputacions, els consells comarcals i els 

ajuntaments de municipis de població de més de 20.000 habitants (menys l’Ajuntament de 

Barcelona), i segons la memòria tècnica de l’operació que calia presentar no es feia menció a 

la composició de l’equip ni al seu CV, és a dir, que no hi ha una figura d’IP com a tal en aquests 

projectes, és així? En cas afirmatiu no podrien comptar per la SGR per no poder identificar 

el/la IP del mateix.  

 

15. Podem considerar que els següents tipus d’ajuts son “projectes competitius de 

recerca”? 

 Erasmus + - Únicament si es du a terme un projecte de recerca: estructura de projecte i 

tasques, objectiu desenvolupar recerca, equip amb identificació de l’IP o coordinador i 

pressupost. Per tal que puguin constar cal que empleneu aquest document i que l’envieu a 
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european.support@udg.edu per tal que les companyes de la Secció de Programes Europeus 

de l’OITT ho puguin validar. 

 Xarxes temàtiques nacionals (consten d’un IP coordinador i de diversos IP de cada “node” de 

la xarxa, cadascun amb el seu equip) - No és un projecte de recerca. 

 Projectes COST europeus (coordinats per un IP UE; la participació és individual d’un expert 

en la matèria) - Únicament si es du a terme un projecte de recerca: estructura de projecte i 

tasques, objectiu de desenvolupar recerca, equip amb identificació de l’IP o coordinador i 

pressupost. Com que no és el cas, aquests no tenen aquesta consideració. 

 Ajuts de mobilitat estatals (com els Salvador de Madariaga) - No és un projecte de recerca; és 

un ajut de mobilitat. 

 

16. On s’informen els projectes de transferència, a l’A.2.2, com a altres activitats de 

transferència, o al B.1, com a projectes de recerca competitius?  

A l’apartat B.1. 

 

17. Pel que fa al número dels convenis, a diferència dels projectes, és necessari que 

la persona coordinadora de l’SGR en sigui l’IP? 

No, no cal. L’IP ha de ser un doctor a dedicació completa del grup. 

 

18. Si un grup SGR del 2017 ara no es presenta com a tal, sino que alguns dels seus 

membres faran un grup propi, cal que indiquin alguna cosa al formulari (allà on 

cal indicar si s’era SGR del 2017, pàgina 1)?  

Aquestes caselles del formulari són optatives i informatives per a l’AGAUR, és a dir, no 

influeixen de cap manera ni per al reconeixement ni pel que fa a l’avaluació del grup. En tot 

cas, es pot respondre, opcionalment, fent referència al grup del qual va ser membre la persona 

coordinadora. 

 

19. Pel que fa als grups interinstitucionals, si hi ha dos grups que voldrien presentar-

se amb la composició següent: 1 grup que seria coordinador (d’una altra 
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universitat) + 1 grup UdG que, alhora, incorpora membres d’una tercera 

institució, com s’ha d’indicar aquesta particularitat al formulari?  

Perquè el grup pugui ser interinstitucional cadascuna de les institucions ha de complir el 

requisit de composició del grup. És a dir, que si és un grup interinstitucional altra universitat- 

UdG, cadascuna de les dues universitats hauria de tenir un mínim de 6 membres 4 dels quals 

doctors/res a dedicació completa vinculats amb la universitat en qüestió. Si no el compleixen 

això no poden ser interinstitucional i serà simplement un grup sense la categoria 

interinstitucional. 

 

20. A les bases indica que cada institució ha de complir els requisits establerts per a 

la seva modalitat i opció, pel que fa al nombre mínim de membres i doctors i 

doctores a temps complet, però això no s’aplica a què cada institució hagi de 

complir també el còmput mínim de mèrits (activitat de recerca, capacitat 

formativa i producció científica). És així?  

Sí, tal com s’indica, de forma individual els grups només han de complir els requisits 

relacionats amb la composició mínima del grup; la resta de requisits es poden complir en 

conjunt entre totes les institucions implicades. 

 

21. En el moment d’incorporar els membres, cal indicar si l’investigador té algun 

tram de recerca viu de AQU/ANECA, o de recerca i transferència (AQU) o de 

transferència (ANECA-CENAI). En tot cas, es considera que qualsevol de les 

opcions és vàlida?  

Sí, però cal diferenciar si es tracta d’un tram de recerca o de transferència. Cal tenir present 

que de trams de transferència només se’n pot aportar un, segons les bases reguladores. 

 

22. Podem considerar que un tram de recerca és viu, pel fet que se’n compleixen els 

requisits, però està pendent de l’avaluació corresponent? 
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Un tram viu és un tram avaluat favorablement en els últims sis anys i que contengui avaluat, 

si no tot, part del període d’aquests darrers 6 anys: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022. Si no 

té aquest període avaluat no es pot considerar com a tram viu. 

 

23. Pel que fa a la producció científica, per l’avaluació tècnica es demana que siguin 

“editorials de prestigi” però en l’avaluació científica no s’especifica. També ho 

han de ser?  

Sí, segons s’indica a l’article 16 de les bases reguladores. Es recomana que ens posem a la pell 

dels avaluadors, que són del nostre àmbit científic, per tal que això ens ajudi a veure quins 

mèrits són més rellevants.  

 

24. Podem considerar les següents distincions com a “premis d’investigació”: 

 El premi extraordinari de doctorat  

 Un premi a una tesi doctoral 

 La distinció ICREA Acadèmia 

 

25. Quan al descriptor de l’apartat no indica que hagin de fer referència a “doctors a 

temps complet”, es podrien afegir els mèrits d’un doctorand?  O d’altres 

membres, tot i no ser doctors a temps complet?  

A l’annex es poden incloure mèrits de tots els membres del grup de recerca. 

 

26. Per la validació tècnica del formulari calen tots els ítems, però no en diu res als 

detalls que s’han d’informar a l’annex. I el mateix pel que fa al requeriment de 

ser IP (al formulari) o ser només membre del grup (pels detalls a l’annex). En 

aquest sentit, a l’annex seria més rellevant informar un projecte on l’IP sigui 

membre del grup, o bé que el projecte en el qual pugui participar un membre 

sigui molt reconegut? 
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A l’annex es poden indicar els mèrits de tots els membres del grup (menys els del/de les 

col·laboradors/res). Els requisits mínims que s’indiquen al formulari per poder optar a les 

diferents modalitats i opcions únicament els dels doctors/res a dedicació completa. 

 

27. Es tindrà en compte la mida del grup (el nombre de membres) a l’hora d’assignar 

el finançament que correspon a cada grup? O, en canvi, el finançament vindrà 

determinat per la qualitat dels mèrits científics aportats?  

Tal com s’indica a l’article 9.2 de les bases reguladores: la determinació de la quantia dels ajuts 

per a cada grup es realitzarà en funció de la disponibilitat pressupostària, la distribució per 

àmbits tenint en compte les sol·licituds presentades que passin a avaluació científica, la 

puntuació obtinguda en l'aplicació dels criteris d'avaluació que es detallen en la base 16 i els 

resultats finals de tot el procés a cada un dels àmbits científics. 

 

28. Un comentari sobre l’avaluació: alguns investigadors consolidats, que han estat 

i són avaluadors, ens han demanat que us traslladéssim un tema sobre el sistema 

d’avaluació per si el poguéssiu tenir en consideració. Fa referència als 

avaluadors quan no són espanyols o catalans, i només han estat en sistemes de 

recerca del seu país, on moltes vegades la recerca s’organitza d’una forma tan 

diferent que s’adapta poc a la recerca que es fa aquí. Són de l’opinió que 

convindria assegurar que coneguessin la recerca al país que estan avaluant, i 

també que el panell avaluador, en aquests casos, pogués ajustar més les 

puntuacions que puguin estar fetes a la baixa per avaluadors d’altres països, 

quan sigui molt evident.  

Som conscients d’aquest fet. Des de l’AGAUR farem una guia per als avaluadors on es 

concretarà tota l’especificitat de la convocatòria i farem un seguiment molt acurat als 

avaluadors participants. 
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