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NORMATIVA DELS GRUPS DE RECERCA TECNOCAMPUS 

 

 

Preàmbul 
 

L'objectiu principal d'aquesta normativa és conèixer -i reconèixer- l'esforç dels investigadors i 

investigadores dels centres universitaris de Tecnocampus, identificant les línies de treball, les 

persones que desenvolupen la tasca investigadora, i la base organitzativa en la qual s'integren.  
 

La Normativa dels Grups de Recerca de Tecnocampus pretén ser una eina de treball àgil que 

permeti un coneixement actualitzat de la realitat científica dels tres centres universitaris i reforci 

la resposta de Tecnocampus al repte actual de la transferència de coneixements, donant a 

conèixer la seva activitat científica i potencialitat al sector productiu i a la societat en general.  

 

1. Objecte 
 

L’objectiu de la present normativa és establir els requisits mínims pel reconeixement i avaluació 

dels Grups de Recerca de Tecnocampus (en endavant GR-Tecnocampus). 

 

2. Definició 
 

Els GR- Tecnocampus  són figures organitzatives creades a iniciativa de col·lectius de PDI dels 

seus centres universitaris per tal de potenciar la seva activitat científica mitjançant la 

col·laboració entre els seus membres, la projecció externa conjunta per assolir una major 

visibilitat, l'obtenció de recursos per a la recerca i el desenvolupament de les relacions amb 

altres col·legues i organitzacions.  
 

Si bé normalment tots els membres d'un GR-Tecnocampus han de formar part del mateix centre, 

es poden establir GR-Tecnocampus intercentres. Això no obstant, a efectes d’adscripció, el 

Grup es considerarà del centre on estigui igualment adscrit el seu coordinador. 

Igualment, es poden establir grups de recerca interinstitucionals amb la participació de membres 

de diferents universitats o institucions de recerca. 
 

Tecnocampus no crea una estructura específica d'administració i gestió per als GR-

Tecnocampus, ni els proveeix d'espais específics, sinó que s'han d'enquadrar en els centres als 

quals pertanyin o hagin adscrit la recerca els seus membres. Tanmateix, mitjançant els seus 

propis recursos econòmics, els GR-Tecnocampus poden proposar la contractació de personal 

investigador, tècnic o administratiu que quedarà adscrit al Grup. 
 

Els GR-Tecnocampus que siguin reconeguts en base a la present Normativa tenen dret a 

presentar-se a la convocatòria de finançament que anualment farà pública la Fundació 

Tecnocampus.  

 

3. Estructura i requisits per crear un grup de recerca 
  

3.1. Per al reconeixement institucional d’un grup de recerca cal complir els requisits següents: 
  

- El grup de recerca ha de tenir un mínim de quatre membres del col·lectiu de PDI, dels quals 

com a mínim dos han de ser doctors amb dedicació permanent a Tecnocampus i, d’aquests, 

com a mínim un ha de disposar d’experiència de recerca acreditada. 
  

- La coordinació del grup ha de recaure en un PDI permanent de Tecnocampus, doctor i amb 

experiència de recerca acreditada 
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- També pot formar part del grup de recerca personal de gestió de Tecnocampus, així com 

tècnics de suport a la recerca i personal extern.  
 

- Els membres del col·lectiu acadèmic i de gestió de Tecnocampus poden pertànyer com a 

màxim a dos grups, indicant, en el cas de la doble pertinença, el percentatge de dedicació a 

la Recerca que esmerçaran en cadascun.  
 

- Els membres del grup han de respondre a una línia de recerca conjunta garantida per mitjà 

de la proposta d’accions futures a realitzar.  
 

3.2. Aquests requisits són els mínims per a ser considerat grup de recerca de Tecnocampus. 

Qualsevol grup de recerca que vulgui ser reconegut per la Generalitat de Catalunya en la 

convocatòria de reconeixement (SGR) ha hagut de ser prèviament reconegut com a grup de 

recerca de Tecnocampus. Igualment, el PDI que formi part de la sol·licitud del reconeixement 

SGR ha de coincidir amb el que consti oficialment en el registre de Grups de Recerca de 

Tecnocampus. 

 

4. Criteris i requisits per al reconeixement de Grup de Recerca Tecnocampus 
  

4.1. Per a reconèixer internament un grup de recerca cal presentar una sol·licitud a la Comissió 

de Recerca de Tecnocampus a l’adreça: recerca@tecnocampus.cat. 

És necessari que hi constin totes les dades, que s’aportin els annexos amb què cal acompanyar la 

sol·licitud i que es compleixin els requisits establerts en aquesta normativa. 
  

4.2. El coordinador o coordinadora principal del grup ha de presentar la sol·licitud juntament 

amb una breu memòria en què es raoni la conveniència de la constitució del grup així com un 

pla de recerca en el qual s’especifiquin:  
  

- l'àmbit d'activitat del grup 

- les línies de recerca 

- la producció científica dels seus membres dels darrers 5 anys. 

- els projectes de recerca actius o realitzats pel grup o per alguns dels seus membres en els 

darrers 5 anys. 

- els resultats que el grup espera assolir al llarg de tres anys en l'àmbit de la recerca, la 

transferència de coneixement i la formació d'investigadors. 
 

4.3. En la sol·licitud hi ha de constar el nom i l’acrònim que es proposa per al grup i el dels 

membres que inicialment l'integren, amb indicació del coordinador o coordinadora i dels 

membres promotors. Tant el coordinador o coordinadora com la resta dels membres han d'avalar 

la sol·licitud amb la seva signatura.  

En el cas dels investigadors d'altres universitats, institucions o centres de recerca, han d'adjuntar 

un escrit d'autorització de la seva institució. 
 

4.4. El Director General de Tecnocampus, a proposta de la Comissió de Recerca, és l’encarregat 

d’aprovar el reconeixement dels grups de recerca. La Comissió de Recerca de Tecnocampus 

vetllarà perquè les línies de recerca del grup s’adeqüin als objectius de recerca de Tecnocampus 

i tindrà en compte per al seu reconeixement els següents factors que confereixen a la Recerca un 

caire de qualitat: 

 

a) Docència: Existència d’àmbits de coneixement relacionats  amb les titulacions oficials 

de Grau i/o Màster que s’imparteixen a Tecnocampus i guardin relació amb les àrees 

temàtiques del Grup de Recerca que sol·licita el reconeixement. 

mailto:recerca@tecnocampus.cat


 
 
 

3 
 

b) Transferència de coneixement: Valoració del volum i el nivell d’importància dels 

serveis de transferència realitzats pel grup de recerca que sol·licita el reconeixement o 

per algun dels seus membres, a mode individual o com a integrant anteriorment d’un 

altre grup de Recerca, sempre que els projectes de transferència realitzats estiguin 

relacionats amb els àmbits temàtics del Grup sol·licitant.  

c) Projecció i reconeixement científic i social: Valoració de l’impacte entre la comunitat 

científica i en la societat de l’activitat de recerca desenvolupada pel grup de recerca que 

sol·licita el reconeixement o per algun dels seus membres, a mode individual o com a 

integrant anteriorment d’un altre grup de Recerca (premis, distincions i altres tipus de 

reconeixement públic a través del qual es projecta la seva activitat). 

 

4.5. Una vegada reconegut un grup de recerca, correspon a la Comissió de Recerca aprovar les 

modificacions de la denominació dels grups; el canvi de coordinador o coordinadora; les altes i 

baixes de membres d'un grup; les modificacions de les línies de recerca que no comportin un 

canvi de l'àmbit d'activitat d'un grup, i qualsevol altra modificació de tràmit ordinari. 
  

4.6. En casos excepcionals, la Comissió de Recerca pot proposar resoldre favorablement el 

reconeixement d’un grup de recerca de Tecnocampus tot i incomplir parcialment alguns dels 

requisits enumerats en aquest apartat. En aquests casos, el coordinador o coordinadora principal 

ha de presentar un informe que justifiqui els motius de l’incompliment del criteri o criteris que 

no s’assoleixen. 

 

4.7. La Comissió de Recerca portarà el Registre del GR-Tecnocampus classificats per àmbits 

temàtics. 

 

5. Imatge i visibilitat dels Grups de Recerca de Tecnocampus 
 

5.1. Els GR-Tecnocampus han d'utilitzar sempre el logotip de Tecnocampus -al qual poden 

incorporar-hi el nom del grup-, respectant els criteris d'imatge corporativa establerts per 

Tecnocampus. També poden tenir un logotip específic que ha de ser aprovat pel Departament de 

Màrqueting i Comunicació de Tecnocampus. 
 

5.2. Els GR-Tecnocampus disposaran d’un espai web. Sempre que sigui possible, el grup 

evidenciarà en aquest espai les publicacions realitzades en el marc del Grup i les activitats de 

transferència i difusió de coneixement que realitzi. 
 

5.3. Tots els membres del grup de recerca han de disposar de l’identificador ORCID.  
 

5.4. La producció científica generada pel grup de recerca ha d’estar signada com a 

Tecnocampus, indicant l’afiliació al centre. 

 

6.  Seguiment i avaluació 
 

6.1. Anualment s'ha de comunicar a la Comissió de Recerca l'actualització de les dades relatives 

als grups reconeguts en el cas que es proposin modificacions en els aspectes formals que van 

donar lloc al seu reconeixement (nom, característiques, composició, línies de recerca,...). 

L'incompliment durant dues anualitats consecutives d'alguna de les condicions requerides per al 

reconeixement implica la suspensió de l'esmentat reconeixement. 
 

6.2. Cada dos anys la Comissió de Recerca ha de fer una avaluació dels GR-Tecnocampus. Per 

al procés d'avaluació, els Grups han de presentar una memòria d'activitats en el format que 

oportunament s'indiqui en què s’inclourà la producció científica, els projectes desenvolupats i 
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les accions de visibilitat dutes a terme. En el cas que l’avaluació sigui desfavorable, el Grup 

disposarà d’un any més per a dur a terme les seves activitats sense dret a rebre finançament i, 

finalitzat l’any, s’haurà de sotmetre novament a avaluació. 
 

6.3. En el cas que el grup de recerca s’extingeixi per voluntat pròpia, ha de comunicar-ho 

formalment a la Comissió de Recerca.   

 

7. Finançament dels grups 
  

7.1. Els GR-Tecnocampus que estiguin en condicions de fer-ho s’han d’autofinançar mitjançant 

convocatòries competitives o contractes i convenis externs.  
 

7.2. Els GR-Tecnocampus poden presentar-se a la convocatòria anual d’ajuts que Tecnocampus 

farà  pública el mes de març de cada any. A partir de les dues primeres convocatòries, només 

tindran dret a presentar-se a les següents els GR-Tecnocampus que hagin superat 

satisfactòriament l’avaluació de la Comissió de Recerca. L’import total de la convocatòria serà 

equivalent a l’u per cent de la massa salarial del Personal Docent i Investigador de l’exercici 

econòmic de l’any en curs. L’import atorgat es podrà destinar als següents conceptes: 
  

a) Contractació de personal becari de suport a la recerca, contractat a través del 

procediment establert a la convocatòria de beques de col·laboració de 

Tecnocampus. 

b) Adquisició de petit equipament, inventariable o bibliogràfic. 

c) Adquisició de material fungible. 

d) Despreses derivades de l’organització de congressos, seminaris o reunions 

científiques relacionades amb l’activitat de recerca del grup.  

e) Despeses d’inscripció en activitats congressuals, seminaris o reunions científiques  

relacionades amb l’activitat de recerca del grup així com despeses d’allotjament i 

manutenció generades durant els mateixos. 

f) Despeses per organització de congressos i jornades científiques al Tecnocampus,. 

g) Despeses per a la traducció o revisió lingüística d’articles científics originals i 

destinats a la seva publicació efectiva en revista indexada. 

h) Despeses de publicació i edició de treballs i difusió dels resultats de la recerca  

i) Despeses de promoció i difusió de la recerca organitzada pel grup.  

j) Altres despeses no incloses en cap dels apartats anteriors i directament relacionades 

amb l’activitat de recerca. 

 

8. Càtedres 
 

Les Càtedres de Tecnocampus són unitats que promouen l’estudi i la recerca mitjançant 

l’organització d’activitats de reflexió, debat i difusió amb una elevada voluntat de relació amb el 

territori. Les Càtedres poden constituir Grups de Recerca propis vinculats als àmbits temàtics 

que les defineixen o  poden incorporar la seva Recerca com a línies dins d’altres Grups de 

Recerca de Tecnocampus. En ambdós casos, en les publicacions i activitats realitzades pels 

membres de la Càtedra, podran fer constar la pertinença a la mateixa.  

 

9. Altres consideracions  
 

9.1. Institucionalment es considera necessari que els grups de recerca reconeguts per la 

Universitat es presentin a la convocatòria de l’AGAUR de reconeixement de grups de recerca 

emergents i/o consolidats. Igualment, és altament recomanable que els grups de recerca 
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reconeguts per l’AGAUR com a emergents es presentin a la convocatòria següent per a 

esdevenir grup de recerca consolidat.  
 

9.2. Els grups de recerca reconeguts per la Generalitat de Catalunya en les convocatòries de 

reconeixement (SGR), automàticament passen a ser grups de recerca de Tecnocampus. Els seus 

membres acadèmics seran els que constin oficialment en aquest reconeixement.  

 

 

PER A MÉS INFORMACIÓ: 

 

Oficina de Suport a la Recerca – Secretaria General 

Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme (Edifici universitari) 

Avinguda Ernest Lluch, 32 (Porta Laietana) 

08302 Mataró (Barcelona) 

Telèfon: 93 757 46 12  

recerca@tecnocampus.cat  
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