CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A LA PUBLICACIÓ DE TREBALLS D’INVESTIGACIÓ EN
FORMAT LLIBRE. ANY 2019
1. FINALITAT
Dintre de la política de potenciació de la difusió de la recerca, aquest programa pretén
facilitar la publicació de llibres de recerca reconeguts com de qualitat.

2. OBJECTE
La present convocatòria té com a objectiu oferir cofinançament per a cobrir despeses
obligatòries generades per la publicació de llibres de reconeguda qualitat científica, els
editors científics, autors o coautors dels quals siguin PDI doctors a temps complet de la UdL.
El contingut dels treballs versarà sobre la recerca científica desenvolupada personalment
per l’autor o els autors. No s’admeten en la convocatòria les publicacions de caire docent, ja
que aquestes poden ser subvencionades a través d’altres tipus de convocatòries.
La present convocatòria subvencionarà despeses de publicacions una vegada hagin estat
acceptades o publicades.

3. TIPOLOGIA DELS AJUTS
Aquests ajuts es poden sol·licitar quan el llibre d’investigació s’editi en editorials de
reconeguda qualitat i tingui uns costos obligatoris associats.

4. SOL·LICITANTS I REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
Podrà sol·licitar aquest ajut el PDI doctor a temps complet de la UdL. Per poder sol·licitar un
ajut en aquesta convocatòria caldrà presentar, paral·lelament i dins del mateix any quan
existeixi, una sol·licitud similar en alguna convocatòria pública externa a la UdL.
Els requisits específics que s’hauran de complir són:
1.

Els llibres hauran de ser de caire de recerca.

2.

L’autor haurà de ser PDI doctor a temps complet de la UdL.

3.

Els ajuts seran per a llibres científics publicats en editorials de tipus A (segons normativa
aprovada pel Consell de Govern de 23 de maig de 2006) que versin sobre la recerca
científica desenvolupada per l’autor o els autors.

4.

Els ajuts solament es concediran si el llibre es publica.

5.

Si el sol·licitant és l’editor del llibre, la UdL en subvencionarà l’edició valorant també el
nombre d’autors de la UdL

1

5. SOL·LICITUDS
Les sol·licituds podran presentar-se durant el període temps d’un any abans o després de la
publicació del llibre. El termini per a la presentació de sol·licituds d’aquesta convocatòria serà
des del dia 1 de març fins al 30 de maig de 2019, ambdós inclosos.
Els/les que desitgin participar en aquesta convocatòria hauran d’emplenar el model
normalitzat
(editable)
de
sol·licitud
que
figura
a
la
pàgina
web
http://www.udl.cat/ca/recerca/convoca/ i acompanyar-lo obligatòriament de la documentació
següent:
a.

Resum del contingut del llibre (màxim 500 paraules)

b.

Un escrit del sol·licitant on s’indiqui si la publicació rep altres subvencions, siguin
descomptes de la mateixa editorial o subvencions de qualsevol tipus, i la seva quantia.

c.

Document del responsable de l’editorial on es faci constar explícitament el següent:
-

L’interès de l’editorial a publicar el llibre.

-

La col·lecció en la qual s’inclouria el llibre o bé una referència si és fora de col·lecció.

-

El format, nombre de pàgines i nombre d’exemplars a imprimir.

-

El pressupost de l’edició del llibre.

-

El compromís de fer constar que la publicació ha rebut un ajut de la Universitat de
Lleida, incloent-ne el logotip: (http:// www.publicacions.udl.es/logos/)

En cas que en el moment de la revisió de les sol·licituds presentades manqui algun document,
es notificarà al sol·licitant a través del correu electrònic de la UdL per tal que esmeni la
sol·licitud amb la presentació dels documents necessaris, a través del Registre Electrònic de la
Seu Electrònica de la Universitat de Lleida, adreçats al Vicerectorat de Recerca, sempre en un
termini anterior a la resolució de la convocatòria.

6. LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
Les sol·licituds i la documentació necessària s’hauran de presentar mitjançant instància
genèrica (amb signatura electrònica) al Registre Electrònic de la Seu Electrònica de la
Universitat de Lleida, https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php, adreçades al
Vicerectorat de Recerca en els terminis que marca la convocatòria.

7. DESPESA ELEGIBLE
L’import subvencionat es destinarà a pagar únicament les despeses associades a costos
d’edició o de publicació (costos per pàgina o qualsevol altre tipus de cost d’edició obligatori).
No són elegibles les despeses derivades de l’adquisició voluntària de còpies de la publicació,
en qualsevol format.
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8. DOTACIÓ ECONÒMICA
Aquesta convocatòria podrà finançar fins al 40% de les despeses mínimes requerides per a la
publicació del llibre. La quantitat màxima de l’ajut serà de 1.500€. Aquest ajut també es podrà
fer efectiu en forma d’adquisició d’exemplars del llibre publicat.
El nombre d’ajuts concedits així com les quantitats individuals assignades dependrà de les
disponibilitats pressupostàries de la partida corresponent del Vicerectorat de Recerca
(orgànica 1101, projecte 0813).

9. PROCEDIMENT D’ATORGAMENT DELS AJUTS
El Vicerectorat de Recerca serà competent per instruir i resoldre el procediment. La Comissió
de Recerca és l’òrgan que ha de valorar les propostes presentades. El vicerector de
Recerca, atenent a la proposta de la Comissió de Recerca, serà el responsable de la
resolució de la convocatòria.
Es denegarà tota sol·licitud que no compleixi els requisits exigibles i no vagi acompanyada
de la documentació requerida.
Les resolucions i tots els tràmits d’aquesta convocatòria es faran públics per a les persones
interessades al tauler electrònic d’anuncis (e_tauler) de la seu electrònica de la Universitat de
Lleida: https://seuelectronica.udl.cat/etauler.php
Contra la resolució del vicerector, que exhaureix la via administrativa perquè s’entén dictada
per delegació del rector (Resolució de 18 de novembre de 2015, DOGC núm. 7006 de
26.11.2015) i independentment de la seua execució immediata, les persones interessades
poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Lleida, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació de la resolució al
tauler electrònic d’anuncis (e_tauler) de la seu electrònica de la UdL, tal com disposen els
articles 8.3, 46.1 i 14.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
No obstant això, les persones interessades poden optar per interposar contra aquesta
resolució un recurs de reposició, en el termini d’un mes, davant el vicerector. En aquest cas,
no es pot interposar el recurs contenciós administratiu anteriorment esmentat mentre no
recaigui resolució expressa o presumpta del recurs de reposició, d’acord amb el que
disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques

10. ACCEPTACIÓ O RENÚNCIA
La Comissió de Recerca de la UdL resoldrà la convocatòria en el termini màxim dels 3 mesos
següents a l'acabament del període de presentació de sol·licituds. La resolució serà efectiva
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el dia següent al de la seva publicació al tauler electrònic d’anuncis (e_tauler) de la seu
electrònica de la Universitat de Lleida: https://seuelectronica.udl.cat/etauler.php
L’acceptació de l’ajut serà automàtica si no es presenta una renúncia. En cas que el
beneficiari o beneficiària renunciï a l’ajut concedit, ho ha de fer amb un escrit motivat,
mitjançant instància genèrica (amb signatura electrònica) a través del Registre Electrònic de la
Seu Electrònica de la Universitat de Lleida, adreçats al Vicerectorat de Recerca.

11. JUSTIFICACIÓ
La persona beneficiària de l’ajut un cop publicat el llibre haurà d’informar al Vicerectorat de
Recerca mitjançant instància genèrica (amb signatura electrònica), a través del Registre
Electrònic de la Seu Electrònica de la Universitat de Lleida.
El beneficiari/ària de l’ajut s’haurà de posar en contacte amb la secretaria del seu
departament per tal de gestionar el pagament de l’ajut i presentar els justificants acreditatius
de les despeses realitzades i els documents justificatius que li siguin requerits. Qualsevol
incidència que es pugui produir s’haurà de comunicar al Vicerectorat de Recerca.
El vicerectorat de Recerca demanarà als negociats econòmics de campus la justificació
econòmica dels ajuts concedits que es farà mitjançant una relació de les despeses
ocasionades la qual haurà d’incloure: data, perceptor, concepte, import i el número del
document comptable, si s’escau. Les despeses s’han d’acreditar documentalment en el
transcurs de l’exercici pressupostari 2018. En el cas que les despeses hagin estat fetes en un
any comptable anterior al que es produeixi la publicació, per a la justificació econòmica serà
suficient la presentació de la còpia de l’esmentada despesa i el sol·licitant podrà disposar
lliurement de l’equivalent a la quantitat que sigui finançada.

12. FORMA DE PAGAMENT
El pagament es realitzarà un cop es resolgui la convocatòria i es farà efectiu amb la
presentació dels documents justificants al departament o negociat econòmic del campus
corresponent.

13. COMPROMISOS
La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació íntegra de les bases.
L’editorial haurà de lliurar al Vicerectorat de recerca tres exemplars del llibre que serviran
per dotar les biblioteques de la UdL. En cas d’incompliment de les condicions fixades en la
convocatòria, el beneficiari de l’ajut haurà de retornar l’import de l’ajut.
En les publicacions finançades
en el marc d’aquesta convocatòria i en els materials de difusió
d’aquestes publicacions independentment del format d’aquests materials, cal que hi figuri el logo de
la UdL, d’acord amb el que estableix el manual d’imatge institucional:
http://www.imatge.udl.cat.
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14. SUSPENSIÓ DE L’AJUT
La Universitat de Lleida pot donar per acabat l’ajut en els supòsits següents:
a.

Si, d’acord amb tot allò convingut, no es comencen o no es porten a terme les publicacions
per les quals es va sol·licitar l’ajut.

b.

Si les dades i els documents que serveixen de base per a l’adjudicació de l’ajut són falsos.

c.

Si el receptor de l’ajut incompleix qualsevol de les altres obligacions assumides en acceptar
l’ajut.

L’extinció o la renúncia anticipada de l’ajut implica la cancel·lació dels pagaments ulteriors que
estiguin pendents i el reemborsament, segons l’ordenament jurídic vigent, dels pagaments ja
realitzats, que seran descomptats de forma automàtica de la nòmina, si s’escau.

15. INCIDÈNCIES
Aquests ajuts són incompatibles amb qualssevol altres ajuts procedents dels diferents
Vicerectorats de la UdL atorgats pel mateix concepte o finalitat, o amb qualsevol altre ajut
gestionat per la UdL.
El reconeixement i la catalogació del tipus i categoria de la publicació serà l’aprovada per la
UdL segons consta en el Consell de Govern de 23 de maig de 2006. En cas que abans de
cadascun dels terminis establerts per a la presentació de sol·licituds, el Consell de Govern
aprovés un nou reconeixement de les tipologies de les publicacions, es tindrà en compte
l’últim reconeixement aprovat.
És potestat del vicerector de Recerca la resolució de les incidències no previstes que puguin
tenir lloc, previ l’informe, si s’escau, de la Comissió de Recerca.

16. RECURSOS
Contra les bases d’aquesta convocatòria, que exhaureixen la via administrativa i
independentment de la seva execució immediata, les persones interessades poden interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en el
termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, tal
com disposen els art. 8.3, 46.1 i 14.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
No obstant això, les persones interessades podran optar per interposar contra aquest acord
un recurs de reposició, en el termini d’un mes, davant del Consell de Govern. En aquest cas,
no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu anteriorment esmentat mentre no
recaigui resolució expressa o presumpta del recurs de reposició, d’acord amb el que disposen
els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques.
Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin
convenient per a la defensa dels seus interessos.
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