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1. Introducció

Aquest Pla de recerca de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals
Blanquerna - URL proposa un seguit d'accions a realitzar durant els seus quatre anys
de vigència i té com a objectiu donar un pas més en l’impuls de la recerca a la Facultat.

Com a conseqüència de la implantació de polítiques de recerca més intenses per part de
la Fundació Blanquerna i de la Universitat Ramon Llull, amb l'objectiu de fer front als
reptes d'un context universitari cada vegada més competitiu, aquest Pla presenta com
un

conjunt

d’accions

complementàries

de

suport

a

la

recerca

dirigides

fonamentalment a impulsar la investigació de qualitat i de caràcter internacional.

El present document té en compte els condicionaments externs i interns que configuren
l'actual context de recerca universitària.
-

Condicionants externs:
•

La política científica de les administracions (Generalitat, Estat, UE).

•

Un sistema cada cop més competitiu en el qual s'imposen els rànquings
basats en indicadors de qualitat de les publicacions, internacionalització de
l'activitat, etc.

•

Especialització temàtica entorn a certes àrees. Aquestes àrees no es
redueixen a un àmbit científic concret, sinó que hi convergeixen diverses
disciplines científiques amb l'objectiu de resoldre un repte social concret.
Les administracions tendeixen a atorgar finançament a projectes relacionats
amb aquestes àrees d' interès.

•

Captació de recursos. Les institucions de recerca lluiten per captar uns
recursos cada cop més reduïts, restringits i focalitzats.

•

Internacionalització. Com a conseqüència dels elements anteriors, la
internacionalització esdevé una condició necessària, tot i que no suficient,
per captar recursos per a la recerca.
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-

Condicionants interns:
•

Capacitat per desenvolupar activitats de recerca.

•

L’estratègia.

•

Els recursos materials, humans i organitzatius que es tenen a l’abast.

•

La motivació i els recursos (personals, de finançament) dels investigadors i
els grups de recerca.

Per tal d’aprofitar al màxim les condicions favorables per a la investigació, la política de
recerca de la FCRIB contempla impulsar els següents aspectes:

1) Potenciar la incorporació a les activitats de recerca de totes aquelles
persones vinculades a la FCRIB que tinguin la investigació com a funció
reconeguda.
2) Introduir la qualitat i la producció científica com a elements bàsics de la
política de recerca.
3) Planificar el desenvolupament i la millora dels serveis de suport a la recerca.
4) Potenciar la captació de recursos externs.
5) Elaborar un sistema integral d’avaluació de la recerca i establir mecanismes i
instruments per millorar el reconeixement i la rendició de comptes.
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1.1. Objectius

Per al període 2020-2023, els objectius derivats de la implementació del present pla de
recerca són els següents:

1) Donar suport als grups de recerca en la realització dels seus projectes de
recerca i especialment en la participació en les convocatòries competitives
per a l'obtenció de fons de finançament.
2) Promoure l'acreditació del professorat de la FCRIB per l'AQU i per l'ANECA.
3) Promoure la realització de tesis doctorals i l'augment del nombre de
professors doctor de la Facultat.
4) Fomentar una política de publicació de la recerca en revistes acadèmiques
indexades al Web of Science (SSCI i A&HCI) i Scopus.
5) Estimular la internacionalització de la recerca a través de la col·laboració
amb institucions de recerca internacionals i la participació en congressos de
referència internacional.
6) Fomentar la presentació de propostes a convocatòries internacionals,
especialment d'àmbit europeu.
7) Crear un programa de foment de la recerca en l'àmbit de les Relacions
Internacionals.
8) Assolir la menció d'excel·lència del programa de doctorat en Comunicació.
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2. La recerca a la FCRIB: els grups de recerca

Com a criteri bàsic, la recerca s'ha de fer en grup, que ha de ser reconegut per la URL.
Així mateix, un investigador únicament podrà pertànyer a un grup de recerca, tot i que
podrà col·laborar en projectes dirigits per altres grups de recerca.

Atès que els recursos són limitats, no es donarà suport a recerques individuals, ja que,
per definició, queden excloses de les principals convocatòries públiques per a la recerca.

La Facultat disposa en l’actualitat de 6 grups de recerca reconeguts per la Generalitat de
Catalunya:

-

DIGILAB: Media, Strategy and Regulation. Investigador principal: Dr.
Pere Masip.

-

EIDOS: Estudis de cultura i comunicació. Investigador principal: Dr.
Jordi Busquet.

-

FAHRENHEIT: Grup de recerca sobre control i límits de les
representacions mediàtiques. Investigador principal: Dr. Lluís Anyó.

-

GLOBALCODES: Globalització, conflictes, seguretat i
desenvolupament: Dr. Òscar Mateos.

-

GRECCP: Grup de recerca en Estratègia i creativitat en Publicitat i
Relacions Públiques. Investigador principal: Dr. Josep Rom.

-

STREAM: Society, Technology, Religion and Media. Investigador
principal: Dr. Josep Maria Carbonell.

Qualsevol modificació en la constitució dels grups de recerca haurà de ser notificada de
manera oficial al Vicedeganat de Recerca, Postgrau i Relacions Internacionals,
indicant-ne les motivacions. Aquestes modificacions seran elevades, a través del
representant de la FCRIB a la Comissió de Recerca de la URL. En tot cas, s’ha de tenir en
compte que les modificacions que es produeixin han de respectar les condicions
mínimes de composició de grup indicades en la present normativa.
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A efectes d'aplicació d'aquest Pla de Recerca, únicament podran beneficiar-se'n els
membres del grups de recerca que apareguin en el registre de grups de recerca del
Vicedeganat de Recerca, Postgrau i Relacions Internacionals de la Facultat.

Els recursos econòmics provinents dels fons de la Facultat únicament podran ser usats
en benefici dels investigadors de la pròpia Facultat. En el cas de grups de recerca de la
Facultat que acullin investigadors d'altres centres, les despeses relacionades amb les
activitats d'aquests hauran de provenir dels recursos propis generats pels grups.

Per tal que la Facultat reconegui un grup de recerca de nova creació, aquest haurà
d’ajustar-se a las condicions indicades a continuació i complir la Normativa de grups de
recerca de la Universitat Ramon Llull.
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Característiques i condicions dels grups de recerca de la FCRIB:
1.

L’investigador principal haurà de ser un professor doctor acreditat en recerca i amb
una dedicació igual o superior a les 22 hores.

2. El grup haurà d’estar format com a mínim per tres professors de la FCRIB.
3. Poden formar-ne part professors investigadors d’altres institucions, però, en
qualsevol cas, els professors de la Facultat han de ser, com a mínim, el 50% dels
investigadors del grup.
4. Els grups hauran de demostrar experiència investigadora prèvia a la seva
constitució.
5. Els membres del grup es comprometen a actualitzar periòdicament les dades dels
investigadors que en formen part al GREC, que és l’eina fonamental de la Facultat
i del Rectorat per avaluar i reconèixer els grups. Les dades al GREC corresponents
als grups les hauran d'actualitzar els corresponents IPs.
6. El grup es compromet a presentar-se a totes les convocatòries públiques i privades
de recerca, en especial a les de reconeixement oficial de grups que convoca
periòdicament la Generalitat de Catalunya (SGR).

Les condicions mínimes que es requereixen per sol·licitar ser Grup de Recerca a la
URL s’expressen en el següent quadre:

Nombre de
doctors
(EDP)

Nombre de
titulats
superiors
(incloent-hi
els
doctors)

Publicacions
per
doctor
(darrers 5
anys)

Projectes de
Recerca
competitius
(concedits als
darrers 2
anys)

Mínim
d'activitat
econòmica
total
per
convenis,
etc.
(darrers 5

Tesi
doctorals
dirigides
(finalitzades els
darrers 5
anys)

anys)
2

4

5

1

20.000€

2

L’indicador “nombre de doctors/es en EDP” i “número de titulats universitaris
superiors” s’ha de complir obligatòriament, mentre que dels altres 4 se n'han de complir
almenys 3.
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D’acord amb l’esperit de la convocatòria SGR s’entén pels termes del quadre el següents:

1.

“Projectes de Recerca competitius”: projecte obtingut en convocatòria competitiva i
amb finançament públic (AGAUR, MICINN, Comissió Europea, etc.) que tingui com
a IP algun membre del Grup.

2. “Publicacions”: llibres, capítols de llibre, reviews, publicacions electròniques amb
avaluació i els articles en revistes científiques indexades de qualsevol àmbit
geogràfic.
3. “Mínim d'activitat econòmica total per convenis, etc.”: Convenis o contractes de
projectes de recerca o transferència de coneixement (no serveis) amb entitats
públiques o empreses privades.

La sol·licitud de reconeixement d’un nou Grup de Recerca de la URL es realitzarà a
petició del representant de la FCRIB a la Comissió de Recerca de la URL. En el cas que un
grup tingui professors de diferents centres caldrà la conformitat del representant a la
Comissió de Recerca de cada centre implicat.
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L’acceptació d’un nou grup, que correspondrà a la pròpia Comissió de Recerca de la URL,
es realitzarà en la següent reunió ordinària d’aquesta.

2.1. Finançament dels grups de recerca
El finançament dels Grups de Recerca prové, majoritàriament, de dues fonts:
a) les fonts de finançament internes (Facultat de Comunicació i Relacions
Internacionals).
b) les fonts de finançament externes (Universitat Ramon Llull, administracions,
institucions i empreses públiques i privades).

L’objectiu és que els Grups de Recerca de la Facultat s’ autofinanciïn amb els ingressos
obtinguts del conjunt d’aquestes fonts. No obstant això, a càrrec del pressupost
ordinari de la Facultat, es contemplen:

1) Les despeses de personal dels professors investigadors i dels becaris de
recerca doctorat.
2) El manteniment dels espais i els equipaments de recerca.
3) Les despeses administratives i de material fungible dels grups de recerca.
4) El manteniment de la Biblioteca.
5) El finançament extraordinari d’una part de la formació del personal
investigador: assistència i participació en congressos, assistència a cursos, i,
parcialment, les despeses de desplaçament a d’altres universitats, etc.,
d'acord amb el que contempla el present Pla de Recerca.

Overhead
A tots els projectes que rebin finançament extern, i amb independència d'altres
retencions aplicables, la Facultat hi aplicarà un overhead del 15% del total ingressat, en
concepte de gestió i d'estructures de la Facultat que fan possible l'activitat de recerca. El
percentatge serà del 15% si les bases de la convocatòria ho permeten, o del
percentatge més pròxim a aquest que permeti la convocatòria en cas que la
convocatòria estableixi un límit inferior al 15%.
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Sol·licituds convocatòries competitives
Els investigadors dels grups de recerca que es presentin a un projecte de recerca
competitiu hauran de facilitar una còpia de la sol·licitud, amb la documentació annexa
corresponent, al Vicedeganat de Recerca, Postgrau i Relacions Internacionals en el
moment de fer la sol·licitud oficial; per motius d'arxiu i posterior gestió.
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3. Programes de suport a la recerca
3.1. Programa d'ajuts a la publicació
3.2. Programa d'ajuts a l'assistència a congressos
3.3. Programa d'ajuts orientats a l'acreditació del professorat
•

Programa d'especialització per a l'obtenció del grau de Doctor

•

Programa d'ajuts a la defensa de la tesi doctoral

•

Programa de reconeixement de l'activitat de recerca

3.4. Ajuts als directors de tesi i a la participació en tribunals de tesi
3.5. Programa d'ajuts per realitzar estades de recerca en centres universitaris
internacionals
3.6. Programa de formació d'investigadors
3.7. Programa d'avaluació de la recerca
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3.1. Programa d'ajuts a la publicació

Objectiu: És un objectiu prioritari la publicació dels resultats de recerca en revistes
d'elevat impacte i llibres en editorials internacionals de prestigi.

Per tal d'impulsar i donar suport als investigadors i als grups de recerca que
publiquin en revistes d'alt impacte internacional, la Facultat compensarà amb un
complement econòmic, d'acord amb la disponibilitat pressupostària, per cada article
publicat en alguna de les revistes incloses a Web of Science (SSCI i A&HCI) i Scopus.
L'ajut es podrà sol·licitar un cop el treball s'hagi indexat al Web of Science / Scopus i
introduït la referència al Grec.
De forma general, els costos de les traduccions s'hauran de sufragar a través dels fons
propis dels grups de recerca destinats a la participació en congressos de cada projecte.
En el cas que un investigador no disposi de finançament específic, i en casos
degudament justificats, podrà sol·licitar l'abonament del cost de la traducció un cop
l'article hagi estat publicat. Si és el cas, l'autor podrà sol·licitar l'abonament del cost de
la traducció, fins a un màxim de 850€.
Complement econòmic:
-

Revista inclosa en el primer o segon quartil del WoS (SSCI i A&HCI): 450€ bruts

-

Revista inclosa en el tercer o quart quartil del WoS (SSCI i A&HCI): 350€ bruts

-

Revista inclosa en el primer o segon quartil d'Scopus: 350€ bruts

-

Revista inclosa en el tercer quartil d'Scopus: 300€ bruts

Aquest complement econòmic passarà a disposició del grup de recerca de què formi
part l'investigador, i serà administrat per l'IP del grup.
Si un article està signat per més d'un investigador amb contracte amb la FCRIB, el
complement econòmic es repartirà a parts iguals entre els grups dels signants.
No podran demanar el complement econòmic els professors que gaudeixin d'una
reducció de la docència com a part d'algun programa d'intensificació de la recerca de la
Fundació Blanquerna o de la Universitat Ramon Llull.
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Per sol·licitar la gratificació i/o el cost de la traducció caldrà completar el formulari
corresponent i adjuntar la factura original de la traducció.
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Es recorda que en tota la producció signada per professors de la FCRIB s'hi haurà de fer
constar la seva filiació d'acord amb el criteri següent:
Universitat Ramon Llull (Obligatori).
Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna
(Obligatori).
Grup de recerca (Obligatori).
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3.2. Programa d'ajuts per a l'assistència a jornades, congressos, etc.

Objectiu: donar difusió i visibilitat a l’activitat de recerca i facilitar l’establiment de
contactes i aliances amb investigadors d’altres institucions.

De forma general, l'assistència a jornades i congressos s'haurà de sufragar a través dels
fons propis dels grups de recerca destinats a la participació en congressos. Tanmateix, i
en casos degudament justificats, la FCRIB oferirà ajuts als professors investigadors i
becaris de recerca i doctorat (en ambdós casos integrats en grups de recerca reconeguts
per la URL), per assistir a congressos, seminaris, workshops, etc., relacionats amb les
línies prioritàries de recerca del grup al qual pertanyen.

L’ajut cobrirà les despeses derivades de la inscripció a l’acte i/o les de viatge i/o
allotjament. En període lectiu, serà necessari el vistiplau de la Direcció del Grau al
qual està vinculat l'investigador o de la Direcció de l'Àrea d'Humanitats.

Condicions per a la sol·licitud.
- Que el sol·licitant tingui una comunicació acceptada.
- Si la comunicació està signada per més d'un investigador de la FCRIB únicament es
finançarà l'assistència d'un investigador.
- Que la temàtica de la comunicació acceptada estigui directament relacionada amb les
línies de recerca prioritàries de la FCRIB.
Els sol·licitants hauran de:
a) Lliurar el document d’acceptació de la comunicació al Vicedeganat de Recerca,
Postgrau i Relacions Internacionals.
b) Lliurar el text de la contribució al congrés al Vicedeganat de Recerca, Postgrau i
Relacions Internacionals.
c) Presentar el certificat d’assistència al congrés al Vicedeganat de Recerca, Postgrau i
Relacions Internacionals.
Els professors que gaudeixin de l’ajut es comprometran a signar la comunicació o
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ponència o qualsevol producció que derivi de l’assistència a les jornades, congressos,
etc. exclusivament com a professors de la FCRIB segons el criteri descrit en aquest Pla
de Recerca (Annex 4.1.).

Condicions de l’ajut
- Per al professorat a temps complet.
En aquells congressos que es facin a més de 100km de Barcelona i sigui necessària la
pernoctació, s’abonarà:
a. Cost de la inscripció (100%).
b. Allotjament. Fins a 100€ nit, màxim dues nits.
c. Desplaçament. Import del bitllet d’avió o de tren. Si el desplaçament es fa
amb vehicle propi, s’abonarà el preu per quilòmetre que estigui establert en
cada moment per a aquests casos per la Fundació Blanquerna.
d. No s’inclouran dietes (manutenció, taxis...).
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El màxim a subvencionar per congrés serà de 650€/persona.
- Per al professorat a temps parcial.
a. Cost de la inscripció (100%).
b. Desplaçament. Import del bitllet d’avió o de tren. Si el desplaçament es fa
en vehicle propi, s’abonarà el preu per quilòmetre que tingui en cada
moment per a aquests casos per la Fundació Blanquerna.
c. No es podran incloure allotjament, ni dietes (manutenció, taxis...).

El màxim a subvencionar per congrés serà de 500€/persona.

La gestió de la inscripció i de les despeses derivades de l’assistència a congressos,
jornades, etc. es realitzarà des del Vicedeganat de Recerca, Postgrau i Relacions
Internacionals. Les factures de les despeses produïdes per la participació en congressos i
que excepcionalment no es gestionin des del Vicedeganat de Recerca, Postgrau i
Relacions Internacionals són responsabilitat del participant del congrés. Si cal
esmenar alguna factura, el participant haurà de fer les gestions que corresponguin amb
les organitzadors del congrés i altres entitats emissores de les factures corresponents a
les despeses.

Quan l'autoria de la participació objecte de sol·licitud sigui compartida entre diverses
institucions, la FCRIB es farà càrrec de la part corresponent al professorat propi.

No s'admetrà una nova sol·licitud d'ajut si l'interessat no ha justificat convenientment
les condicions i despeses relatives a ajuts anteriors.
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3.3. Programa d'ajuts orientats a l'acreditació i reconeixement del professorat
Objectiu: Incrementar el nombre de doctors acreditats entre el professorat.

•

Programa d'especialització per a l'obtenció del grau de Doctor

La Facultat promourà l'obtenció del títol de Doctor a través de l'oferta de
programes d'especialització que permetin cursar de manera gratuïta un màster
universitari impartit a la FCRIB i el programa de Doctorat.

L'acceptació d'aquest ajut comportarà el compromís de defensar la tesi doctoral
dins el termini temporal que estableixi la FCRIB. El professor signarà un conveni que
regularà els acords assumits per les parts.

•

Ajuts a la defensa de la tesi doctoral

Els professors que hagin finalitzat la redacció de la tesi poden sol·licitar un ajut
econòmic per a l’edició i publicació dels exemplars de la tesi per als membres del
tribunal.
Per acollir-se a aquest ajut caldrà presentar:
- Sol·licitud de concessió de l'ajut.
- Factures fins a un valor màxim de 400€ per algun d'aquests conceptes: correcció
lingüística, impressió i enquadernació.

Per poder acollir-se a aquest ajut serà preceptiu haver publicat amb anterioritat a la
defensa de la tesi almenys un article en una revista acadèmica amb avaluació peer review.

•

Reconeixement de l'activitat de recerca.

El reconeixement de l'activitat de recerca es regularà a través del document "Carrera
professional del professorat" de la Fundació Blanquerna.
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3.4. Ajuts als directors de tesi i a la participació en tribunals de tesi

Objectiu: compensar aquells professors investigadors per la seva dedicació a la direcció
de tesis i a la participació en tribunals de tesis

El professorat no inclòs en les categories de 30 i 38 hores de dedicació té dret a dos
tipus d’ajuts.
a) La Facultat ajudarà els professors amb 600€ per cada tesi dirigida i aprovada en els
programes de doctorat de la Facultat.
b) S’ajudarà els professors de la Facultat que participin com a membres de tribunals de
tesis defensades a la Facultat amb 200€.
3.5. Programa d'ajuts per realitzar estades de recerca en centres
universitaris internacionals.

Objectiu: donar difusió i visibilitat a l’activitat de recerca i facilitar l’establiment de contactes
i aliances amb investigadors d’altres institucions internacionals.

D’acord amb les disponibilitats pressupostàries, es podrà sol·licitar un ajut per a l’estada
de professors de la Facultat a d’altres centres universitaris internacionals.

Requisits
Els professors amb una jornada laboral superior a les 22h. i que siguin membres d’un grup
de recerca podran sol·licitar un permís d'una estada mínima d'un mes i màxima de tres
mesos per realitzar una estada en una universitat estrangera.
Es contemplen dues modalitats de permís

- Permís amb sou per realitzar estades a l’estranger. En aquest cas, el professor quedarà
exempt de docència durant el temps de durada de l'estada.
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- Permís sense sou per realitzar estades a l’estranger. Durant aquest permís, la Facultat es
farà càrrec de totes les cotitzacions a la Seguretat Social del professor, com si aquest
estigués treballant. Aquest permís es computarà a efectes d’antiguitat a l’Empresa.

En casos excepcionals i quan per motius pressupostaris la Facultat no pugui assumir la
substitució de la docència, el sol·licitant podrà concentrar la càrrega docent que deixarà
d’impartir durant el període de permís entre els semestres immediatament anterior i
posterior al període d’estada a l’estranger. En aquest cas, el sol·licitant podrà mantenir el
seu sou íntegre.

La concessió d'un permís estarà subjecta a l’aprovació de la direcció de Grau
corresponent. En qualsevol cas necessitarà el vist-i-plau del Degà.

El professor beneficiat d'aquest ajuts rebran també una borsa de viatge de fins a 3.000€
bruts que ajudi a finançar les despeses derivades de l'estada en una altra universitat.

Procediment
Per tal de poder gaudir d’aquest ajut, serà necessari:
a) Formular la corresponent sol·licitud al Vicedeganat de Recerca, Postgrau i Relacions
Internacionals, com a mínim amb 2 mesos d’antelació al quadrimestre en què estigui
previst realitzar l'estada de recerca.
b) Presentar una proposta de projecte de recerca a desenvolupar durant el període de
permís. Aquesta proposta haurà de seguir el model de memòria tècnica descrit a l'Annex
4.2.
c) Presentar un document d’acceptació / invitació de la universitat d’acollida.
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Resolució
En la resolució de la convocatòria es tindran en compte els criteris següents:
- La col·laboració en algun projecte de recerca entre la FCRIB i la universitat d'acollida.
- Que el projecte contempli la publicació conjunta d'un article en una revista acadèmica
internacional.
- Valoració de la trajectòria del professor i de la seva projecció docent i investigadora. En
aquest sentit, es valoraran les sol·licituds de professors que després de l'estada de recerca
puguin presentar-se amb garanties a les convocatòries d'acreditació de lector, agregat o
recerca avançada.
- L'antiguitat de la vinculació del professor a la Facultat.
- Les responsabilitats de gestió desenvolupades a la FCRIB.

Un cop finalitzada l’estada, el professor ha de presentar els resultats de la recerca en
forma d’informe, publicació, o llibre.
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3.6. Programa de formació d'investigadors

Objectiu: potenciar la recerca entre els graduats i els titulats en Màster Universitari de la
Facultat i dotar els grups de recerca de becaris que facilitin la tasca investigadora.

La Facultat convocarà periòdicament en funció de la disponibilitat econòmica beques
de formació d'investigadors. Aquestes beques tenen com a principal finalitat facilitar la
realització de tesis doctorals, especialment en les línies de recerca prioritària. A més de
dur a terme la investigació que ha de finalitzar amb la tesi doctoral, els becaris de doctorat
estaran adscrits a un Grup de Recerca.

Als becaris, se’ls podran adjudicar feines de suport a la gestió de la recerca (per al
Vicedeganat de Recerca, Postgrau i Relacions Internacionals o bé per a l'Institut de
Recerca). Així mateix, podran fer tasques de suport als Graus i col·laboracions puntuals
de docència a petició les direccions dels Graus.

L'adjudicació de la beca serà incompatible amb vinculacions contractuals o estatutàries
que puguin contrarestar exclusivitat a la dedicació a la recerca.

Anualment, els investigadors en formació hauran de lliurar un informe de seguiment al
Vicedeganat de Recerca, Postgrau i Relacions Internacionals en què s'especificaran les
activitats realitzades durant el període de temps corresponent. Aquest informe haurà de
tenir el vistiplau de l'investigador principal.

Les condicions laborals dels becaris vindran regulades pel RD 63/2006, de 27 de gener i
el Conveni Col·lectiu de la Fundació Blanquerna.

23

3.7. Programa d'avaluació de la recerca

Objectiu: Analitzar l'eficàcia i eficiència de les mesures recollides en aquest Pla de recerca i
valorar l'activitat dels investigadors adscrits a grups de recerca.

La recerca realitzada pels investigadors adscrits a grups de recerca serà objecte
d'avaluació continuada. Hauran de sotmetre's al procés d'avaluació tots els professors
amb una dedicació igual o superior a les 22h. Els criteris d'avaluació s'adaptaran a les
condicions laborals de cada investigador (hores de dedicació a la recerca i a les càrregues
de gestió que assumeixin durant el període d'avaluació.
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L'avaluació, per a un període de tres anys, tindrà en compte els conceptes següents:

I. Haver signat – com a membre del grup - una sol·licitud, presentada en temps i
forma, de finançament d’un projecte de recerca a una convocatòria pública i
competitiva, preferentment finançada a través dels programes estatals, nacionals o
europeus.
II. Tenir finançament extern per al desenvolupament d’un projecte mitjançant
un ajut a la recerca, un contracte de recerca o conveni amb empreses o amb
l’Administració Pública.
III. Tenir finançament intern per a algun dels projectes.
IV. Publicacions científiques en revistes amb procés anònim de revisió (“peer
review”), almenys una de caràcter internacional inclosa a Wos (SSCI i A&HCI) o a
Scopus.
V. Altres publicacions científiques, que poden incloure llibres, capítols de llibres…
VI. Haver realitzat una estada de recerca, avalada per la Facultat i per un període
mínim d’un mes, en una universitat estrangera.
VII. Contribucions, acceptades, a congressos o conferències rellevants de
caràcter nacional, estatal o internacional (almenys una).
VIII. Estar dirigint (codirigint / tutoritzant) una o més tesis doctorals,
degudament inscrites a la Secretaria de Postgrau de la Facultat.
IX. Haver format part de comissions avaluadores de projectes de recerca
(Tribunals de Tesi o tribunals de TFM).
X. Haver actuat com a referee.
XI. Formar part de consells editorials (o similar) de publicacions, o bé haver estat
membre de comitès científics de congressos.
XII. La direcció i la participació en activitats de recerca en un grup de la Facultat
o d’una altra Universitat o Institució de recerca.

En el cas de professors no doctors sense encàrrecs de gestió i dedicació de 22 o 30h
l’avaluació de la recerca serà compensada per la realització i defensa de la tesi doctoral en
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un període màxim de 4 anys.
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4. Annexos

4.1. Beneficiaris.
4.2. Protocol per a la presentació de projectes de recerca.
4.3. Gestió dels ajuts.
4.4. Elaboració dels pressupostos.
4.5. Definició de les línies de recerca prioritàries.

4.1. Beneficiaris
Per optar a qualsevol de les ajudes previstes en aquest Pla de recerca, els sol·licitants han
de:

- Ser membres d'un grup de recerca de la FCRIB (a excepció dels programes 3.1. i 3.2.).
- Disposar de número ORCID
- Mantenir el seu CV actualitzat al GREC. El manteniment del GREC és especialment
rellevant perquè és l'eina que fan servir al Rectorat de la URL per a l'avaluació dels grups
de recerca i la font des d'on es nodriran les bases de dades sobre recerca de la Generalitat de
Catalunya.

Els beneficiaris es comprometen a fer constar l'ajut de la Facultat en qualsevol
output resultant de l'ajut obtingut.

Es recorda que en tota la producció signada per professors de la FCRIB s'hi haurà de fer
constar la seva filiació d'acord amb el criteri següent:
Universitat Ramon Llull (Obligatori)
Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna (Obligatori)
Grup de recerca (Obligatori)
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4.2. Protocol per a la presentació de projectes de recerca.

Els projectes presentats per a l'obtenció dels ajuts contemplats en aquest Pla de recerca
han de seguir l'estructura següent:
Títol del projecte.
Grup de recerca sol·licitant
Investigador principal.
Membres de l’equip del projecte.
Resum de la proposta (breu i precís, en el qual s’exposen els aspectes rellevants i els
objectius).
Proposta.
Antecedents sobre el tema de la recerca proposada
Objectius
Metodologia
Pla de treball
Cronograma
Pressupost detallat.
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4.3. Gestió dels ajuts
La gestió econòmica dels ajuts i de l'activitat de recerca es realitzarà des del
Vicedeganat de Recerca, Postgrau i Relacions Internacionals. Els investigadors
sol·licitants dels ajuts hauran d'omplir els formularis corresponents i proporcionar tota
la informació necessària per a la correcta gestió de les despeses.

Les despeses produïdes que no es gestionin des del Vicedeganat de Recerca, Postgrau i
Relacions Internacionals són responsabilitat de l'investigador sol·licitant de l'ajut, que
haurà de vetllar per l'obtenció de les factures corresponents i la seva correcta
elaboració. Si cal esmenar alguna factura serà l'investigador qui haurà de fer les
gestions que corresponguin amb les entitats emissores. Les despeses no gestionades des
del Vicedeganat de Recerca, Postgrau i Relacions Internacionals no s'abonaran fins a la
seva aprovació des del Vicedeganat.

És responsabilitat del sol·licitant proporcionar al Vicedeganat de Recerca, Postgrau i
Relacions Internacionals els certificats d'assistència a congressos, còpies d'articles
publicats gràcies a ajuts de la FCRIB, etc.

La gestió de l’adquisició de material inventariable la realitzarà el departament de
compres de la Facultat. Tot el material inventariable adquirit a través dels ajuts de suport
a la recerca és propietat de la FCRIB. Per aquest motiu, abans que el grup pugui fer-ne ús,
serà inventariat. Els membres del grup de recerca en podran fer ús mentre estigui vigent el
projecte de recerca objecte de l’ajut.

La gestió de l’adquisició del material bibliogràfic la realitzarà la Biblioteca de la
Facultat. Tot el material bibliogràfic adquirit a través dels ajuts de suport a la recerca és
propietat de la FCRIB. Per aquest motiu, abans que el grup pugui fer-ne ús, serà catalogat.
Els membres del grup de recerca en podran fer ús en condició de préstec, mentre estigui
vigent el projecte de recerca objecte de l’ajut.

Les despeses imputades a un projecte hauran de ser justificades i autoritzades per
l’investigador principal davant del Vicedeganat de Recerca, Postgrau i Relacions
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Internacionals.

Aquelles despeses que siguin abonades íntegrament per la Facultat hauran d'anar a nom
de la Fundació Blanquerna. En el cas que una factura no sigui abonada al cent per cent
per la Facultat haurà d'anar a nom del professor sol·licitant de l'ajut.

Qualsevol factura gestionada directament per un investigador i/o que aquest n'hagi
d'assumir una part, serà abonada inicialment pel propi investigador. Posteriorment, i
després de presentar la documentació necessària (formulari de sol·licitud, factura
original, comprovant de pagament, etc.), la part corresponent serà transferida al
treballador mitjançant transferència bancària.
Totes les despeses imputades al projecte s’hauran de documentar amb factures i/o tiquets
de caixa amb el corresponent NIF.

30

4.4. Elaboració dels pressupostos.
És responsabilitat de l'investigador sol·licitant dels ajuts, la correcta elaboració dels
pressupostos i de proporcionar tota la informació necessària per a la seva posterior
execució i justificació.

Els pressupostos de projectes han de contemplar qualsevol despesa directa o indirecta
fruit del projecte de recerca. No es podran sol·licitar ajuts a càrrec del pressupost de
recerca de la facultat per a partides no contemplades en el pressupost del projecte.

Retribució del personal
Els projectes de recerca finançats per fons externs podran destinar partides
específiques a la contractació de personal així com a complements salarials. Qualsevol
contractació s'haurà d'ajustar a allò que estableix el conveni laboral vigent de la
Fundació Blanquerna i haurà de ser aprovat en primera instància pel Vicedeganat de
Recerca, Postgrau i Relacions Internacionals i posteriorment pel Deganat, que en farà
l'autorització definitiva.
Els projectes de recerca podran contemplar complements salarials pels investigadors
participants. Aquests complements els establirà l'investigador principal segons el grau
de participació i responsabilitat desenvolupats en el projecte.
Els pressupostos hauran de contemplar les retribucions brutes. Les despeses de
Seguretat Social derivades dels pagaments a investigadors aniran a càrrec del projecte.

Despeses generals
En concepte de despeses generals (overhead) derivades de la gestió de recerca, la
FCRIB retindrà, com a criteri general, un 15% del total dels ingressos de cada un dels
projectes que tinguin finançament extern (públic o privat).

4. 5. Línies de recerca prioritàries
L'activitat de recerca en l'àmbit de la Comunicació s'emmarca principalment al
voltant de sis línies prioritàries d’investigació, que s'insereixen en les Focus Àrea del
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projecte Aristos Campus Mundus, que va obtenir la Menció de Campus d'Excel·lència
Internacional (CEI), l'any 2011. Igualment, s'hi incorpora la dimensió dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS) aprovats per les Nacions Unides.

Les sis línies de recerca prioritàries són:

Sociologia de la comunicació. Inclou l'estudi del conflicte social, el tractament
mediàtic i la percepció social de la violència, la fractura digital, els conflictes
intergeneracionals, o la representació de l'altre en els nous mitjans. Igualment, es treballa
en la interrelació entre mitjans, comunicació i religió. Es presta especial atenció a
aspectes

de

gènere,

identitat,

migració

o

joventut.

També

inclou

les

humanitats digitals i els aspectes ètics relacionats amb la comunicació digital.

Comunicació empresarial. Inclou un ampli ventall de temes: les auditories de
comunicació, el rol de les estratègies de la comunicació per a l'impuls del canvi en les
organitzacions, noves tendències en marques, les relacions públiques i la cultura
corporativa, la creativitat publicitària i la planificació, els issues management, així com
l'ús de les noves tecnologies en la comunicació política.

Cinema i televisió. La política i la identitat cultural a través dels mitjans, narratives
audiovisuals i transmediàtiques, identitat en el cinema, la televisió i el transmèdia. La
intersecció

entre

ciutadania

cultural

i

televisió o noves formes d'exhibició

cinematogràfica en l'era digital.

Tecnologia i comunicació. Inclou temes com l'estudi de l'impacte de la tecnologia
en

les

pràctiques

periodístiques

i

comunicatives,

convergència

mediàtica,

responsabilitat i ètica periodística, tecnologia i polítiques de comunicació i regulació
mediàtica.

Periodisme, política i democràcia. Aquí s'hi desenvolupen projectes de recerca
sobre compromís polític, mitjans i ciutadania, comunicació internacional, periodisme
professional, participació i audiències actives en l'esfera pública digial, entre d'altres.
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Relacions internacionals. Inclou l'estudi i la recerca de l'àmbit dels afers
internacionals des de l'òptica històrica, política, econòmica, cultural, jurídica, sociològica
i de comunicació de la globalització. Aquí es desenvolupen projectes d'investigació sobre
el compromís que els diferents actors socials assumeixen en la globalització.
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