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CIêPEKC"RGT"C"NC"SWCNKVCV"FGN"UKUVGOC
WPKXGTUKVCTK"FG"ECVCNWP[C

RESOLUCIÓ
IUE/3012/2007, de 8 d’octubre, per la qual s’aproven les bases i s’obre la convo-
ecv”tkc"rgt"c"nc"eqpeguuk„"fÓclwvu"rgt"c"nÓgncdqtcek„"fÓguvwfku"rgt"cpcnkv¦ct"rwpvu"
d’especial interès i repercussió social pel que fa a la qualitat del sistema univer-
sitari català.

De conformitat amb el que disposa el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 
46"fg"fgugodtg."rgn"swcn"uÓcrtqxc"gn"Vgzv"tgh„u"fg"nc"Nngk"fg"Ýpcpegu"r¿dnkswgu"fg"
Ecvcnwp{c."gp"tgncek„"cod"gn"tfliko"lwt‡fke"fg"ngu"uwdxgpekqpu"k"vtcpuhgtflpekgu"fg"
nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c=

Cvguc"nc"Tguqnwek„"WPK19414228."fg"39"fg"igpgt."rgt"nc"swcn"uÓcrtqxgp"ngu"dcugu"
igpgtcnu"swg"jcp"fg"tgikt"nc"eqpeguuk„"fÓclwvu"eqpxqecfgu"rgt"nÓCiflpekc"rgt"c"nc"
Swcnkvcv"fgn"Ukuvgoc"Wpkxgtukvctk"fg"Ecvcnwp{c"*CSW"Ecvcnwp{c+=

Cvflu"swg"nÓctvkeng";030n+"fgnu"Guvcvwvu"fÓCSW"Ecvcnwp{c."crtqxcvu"rgt"Fgetgv"
93/2003, d’1 d’abril, disposa que correspon al Consell de Direcció aprovar les 
eqpxqecv”tkgu"fg"ngu"uwdxgpekqpu"swg"cvqtiwk"CSW"Ecvcnwp{c."ckz‡"eqo"ngu"ugxgu"
convocatòries i resolucions;

Atès que les facultats per aprovar les convocatòries i resolucions de les subvencions 
fÓCSW"Ecvcnwp{c"jcp"guvcv"fgngicfgu."rgt"ceqtf"fgn"Eqpugnn"fg"Fktgeek„"fÓCSW"
Ecvcnwp{c"fgn"fkc"3"fg"fgugodtg"fg"4227."cn"fktgevqt"fg"nÓCiflpekc"rgt"c"nc"Swcnkvcv"
fgn"Ukuvgoc"Wpkxgtukvctk"fg"Ecvcnwp{c.

RESOLC:

Article 1
Eqpxqect"gnu"clwvu"rgt"cn"Ýpcp›cogpv"fg"rtqlgevgu"qtkgpvcvu"c"nÓgncdqtcek„"fÓguvwfku"

amb l’objectiu d’aprofundir en el coneixement i diagnòstic del sistema universitari 
català i per generar marcs de referència contextualitzats i precisos sobre punts 
fÓgurgekcn"kpvgtflu"k"tgrgtewuuk„"uqekcn."ngu"eqpfkekqpu"fgnu"swcnu"Ýiwtgp"c"nÓcppgz"
d’aquesta convocatòria.

Article 2
Destinar a aquesta convocatòria l’import global de 60.000 euros, que aniran a 

e§ttge"fg"ngu"crnkecekqpu"rtguuwrquv§tkgu"66;02223"fgn"rtguuwrquv"fÓCSW"Ecvcnwp{c"
fg"nÓcp{"42290

DISPOSICIÓ FINAL

Cswguvc"Tguqnwek„"gzjcwtgkz"nc"xkc"cfokpkuvtcvkxc."k"uÓkpfkswgp"gnu"tgewtuqu"swg"
uÓjk"rqfgp"kpvgtrquct<"tgewtu"rqvguvcvkw"fg"tgrqukek„"fcxcpv"gn"Eqpugnn"fg"Fktgeek„"
fg"nÓCiflpekc"rgt"c"nc"Swcnkvcv"fgn"Ukuvgoc"Wpkxgtukvctk"fg"Ecvcnwp{c."gp"gn"vgtokpk"
d’un mes, comptador des de l’endemà del dia de la publicació de la resolució al 
FQIE="q"dfi"tgewtu"eqpvgpek„u"cfokpkuvtcvkw"kpvgtrqucv"fktgevcogpv"fcxcpv"gn"Lwvlcv"
Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos, comptadors 
de l’endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveuen 
els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
cfokpkuvtcekqpu"r¿dnkswgu"k"fgn"rtqegfkogpv"cfokpkuvtcvkw"eqo¿."oqfkÝecfc"rgt"
nc"Nngk"613;;;."fg"35"fg"igpgt."k"gnu"ctvkengu":."36"k"68"fg"nc"Nngk"4;13;;:."fg"35"fg"
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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Barcelona, 8 d’octubre de 2007

P. D."fgn"Eqpugnn"fg"Fktgeek„"fÓCSW"Ecvcnwp{c"*Tguqnwek„"fg"3:0304228."FQIE"
p¿o0"677;+

JAVIER BARÁ TEMES

Director

ANNEX

Clwvu"rgt"c"nÓgncdqtcek„"fÓguvwfku"rgt"cpcnkv¦ct"rwpvu"fÓgurgekcn"kpvgtflu"k"tgrgtewuuk„"
pel que fa a la qualitat del sistema universitari català

1. Objecte
1.1. Amb l’objectiu d’aprofundir en el coneixement i diagnòstic del sistema uni-

versitari català, prenent com a referents les informacions recollides en l’Informe 
de valoració del sistema universitari català 2000-2005 i en els informes sobre els 
rtqeguuqu"fÓcxcnwcek„"kpuvkvwekqpcn."vqvu"gncdqtcvu"rgt"CSW"Ecvcnwp{c="k"vcodfi"cod"
l’objectiu de generar marcs de referència contextualitzats i precisos sobre punts 
fÓgurgekcn"kpvgtflu"k"tgrgtewuuk„"uqekcn."CSW"Ecvcnwp{c"eqpxqec"wp"clwv"fg"820222"
euros màxim a repartir entre les temàtiques següents:
c0"Guvwfk"rgt"cpcnkv¦ct"nÓkorcevg"fgnu"rtqeguuqu"fg"xgtkÝecek„"fgnu"o§uvgtu"qÝekcnu"

tgcnkv¦cvu"rgt"CSW"Ecvcnwp{c"*o§zko"370222"gwtqu+0
d0"Guvwfk"rgt"cpcnkv¦ct"nc"swcnkvcv"fg"nÓgpugp{cogpv"fgu"fg"nc"rgturgevkxc"fgnu"

guvwfkcpvu"*o§zko"370222"gwtqu+0
c. Estudi per analitzar dades i causes de l’abandonament dels estudiants a la 

wpkxgtukvcv"*o§zko"320222"gwtqu+0
f0"Guvwfk"uqdtg"nÓceefiu"k"gn"tguwnvcv"fg"nc"xkc"fg"Hqtocek„"Rtqhguukqpcn"cnu"guvwfku"

wpkxgtukvctku"*o§zko"320222"gwtqu+0
g0"Guvwfk"uqdtg"gn"tgpfkogpv"cecffloke"fgnu"guvwfkcpvu"gn"rtkogt"cp{"c"nc"wpkxgtukvcv"

*o§zko"320222"gwtqu+0

2. Requisits dels projectes
4030" Rgt"c"nc"eqphgeek„"k"gncdqtcek„"fgnu"rtqlgevgu"fÓguvwfk"gnu"uqnánkekvcpvu"jcwtcp"

de tenir en compte el següent:
c0"Gp"gn"ecu"fgnu"guvwfku"c+"k"d+"nÓqdlgevkw"ug"egpvtct§"gp"gn"fkuugp{"fÓwp"oqfgn"

d’anàlisis que inclogui instruments, així com la seva validació en una mostra reduïda 
de casos. Es posarà especial atenció en la fonamentació de la proposta a partir de 
referents de bones pràctiques en el context internacional.
d0"Rgt"cnu"ecuqu"e+."f+"k"g+."CSW"Ecvcnwp{c"iguvkqpct§"nc"hceknkvcek„"fg"fcfgu"fg"nc"

població d’estudiants del sistema universitari català per al seu anàlisi i elaboració 
fg"eqpenwukqpu"*nc"vkrqnqikc"fg"ngu"fcfgu"swg"gu"rqfgp"hceknkvct"gu"vtqdgp"fkurqpkdngu"
c"nÓcrctvcv"eqttgurqpgpv"fg"nc"eqpxqecv”tkc"gp"gn"ygd"yyy0cswecvcnwp{c0ecv+0"Gn"
rtqlgevg"jcwt§"fÓkpenqwtg"gn"octe"fg"tghgtflpekc"eqpegrvwcn"k"gor‡tke"swg"uÓcfqrvk"rgt"
cpcnkv¦ct"ngu"rtqdngo§vkswgu"cuugp{cncfgu"k"vcodfi"gn"oqfgn"fÓcp§nkuk"fg"ngu"fcfgu"
que permeti contextualitzar els resultats en el marc proposat anteriorment.
4040" CSW"Ecvcnwp{c."wp"eqr"tguqnvc"nc"eqpxqecv”tkc."guvcdnkt§"gnu"ogecpkuogu"

pertinents per tal d’assegurar la comunicació entre els grups, la qualitat dels projectes 
i facilitar el seu desenvolupament en el calendari previst. Aquests es presentaran en 
nc"tgwpk„"fg"nncp›cogpv0"C"cswguvu"ghgevgu"cniwpgu"fg"ngu"ceekqpu"swg"ug"ugiwktcp"
seran:
c0"Wpc"rtkogtc"tgwpk„"fg"nncp›cogpv"c"nc"ugw"fÓCSW"Ecvcnwp{c0
d0"Tgwpkqpu"c"CSW"Ecvcnwp{c"q"nnkwtcogpv"fÓkphqtogu"rctekcnu"rgt"c"gzrquct"gn"

rtqitfiu"fgn"rtqlgevg."eqttgevcogpv"fkogpukqpcvu"fÓceqtf"cod"gn"vgoru"fg"fwtcfc"
del projecte.

c. Reunió de tancament del projecte i de preparació de la difusió.
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3. DgpgÝekctku
5030" Gnu"dgpgÝekctku"fÓcswguvc"eqpxqecv”tkc"rqfgp"ugt"gnu"kpxguvkicfqtu"q"gnu"

equips de recerca de les universitats catalanes.
5040" Gnu"uqnánkekvcpvu"pqofiu"rqfgp"eqpuvct"eqo"c"ogodtg"fÓwp"gswkr"uqnánkekvcpv"k"

no pot constar com a membre en cap altra sol·licitud presentada en el marc d’aquesta 
convocatòria.

60" Període
6030" NÓguvwfk"jc"fg"ugt"nnkwtcv"c"CSW"Ecvcnwp{c"gp"gn"vgtokpk"fg"8"c"32"oguqu."

eqorvcfqtu"c"rctvkt"fg"nc"fcvc"fg"tguqnwek„"fg"nc"eqpxqecv”tkc"k"pq"ofiu"gpnn§"fgn"
dia 28 de novembre de 2008.

5. Quantia
7030" NÓkorqtv"fg"nÓclwv."guvcdngtv"gp"nÓctvkeng"3"fÓcswguvgu"dcugu."uÓjc"fg"fguvkpct"

als conceptes següents:
c0"Kpeqtrqtcek„"fg"rgtuqpcn"fg"uwrqtv"c"nc"tgegtec."okvlcp›cpv"swcnugxqn"oqfcnkvcv"

d’adscripció laboral temporal i/o becaris, d’acord amb la normativa que sigui d’apli-
ecek„"cn"egpvtg"swg"tgr"nÓclwv0"Pq"u„p"uwdxgpekqpcdngu"ngu"tgvtkdwekqpu"fg"rgtuqpcn"
hwpekqpctk"pk"fg"rgtuqpcn"Ýz"xkpewncv"guvcvwv§tkcogpv"q"eqpvtcevwcnogpv"cnu"egpvtgu"
sol·licitants o participants en la convocatòria.
d0"Cfswkukek„"fg"ocvgtkcn"fqewogpvcn"q"dkdnkqit§Ýe."fktgevcogpv"tgncekqpcv"cod"nÓqd-

lgevg"fg"nc"uwdxgpek„0"Pq"fiu"uwdxgpekqpcdng"nÓcfswkukek„"fÓgswkrcogpv"kphqto§vke0
c. Adquisició de material fungible.
f0"Cnvtgu"fgurgugu."eqo"ctc"nc"wvknkv¦cek„"fg"ugtxgku"fg"uwrqtv"q"fgurnc›cogpvu."

swg"uÓjcp"fg"lwuvkÝect"fgiwfcogpv0
7040" Gn"itwr"jc"fg"rtkqtkv¦ct"gnu"eqpegrvgu"rgt"cnu"swcnu"uqnánkekvk"nÓclwv."fÓceqtf"

amb les seves necessitats.

6. Uqnánkekvwfu"k"fqewogpvcek„
8030" Ngu"uqnánkekvwfu"jcp"fg"ugt"hqtocnkv¦cfgu"rgt"nc"rgtuqpc"tgurqpucdng"fgn"

projecte, amb el vistiplau del vicerector o la vicerectora competent per raó de la 
ocvfltkc."k"uÓjcp"fg"rtgugpvct"c"CSW"Ecvcnwp{c0

L’imprès normalitzat de sol·licitud i les bases es poden obtenir a les dependències 
fÓCSW"Ecvcnwp{c."Xkc"Nckgvcpc."4:."7c"rncpvc."2:225"Dctegnqpc."k"vcodfi"c"nc"r§ikpc"
ygd"fÓCSW"Ecvcnwp{c"*yyy0cswecvcnwp{c0qti+0
8040" Rgt"hqtocnkv¦ct"ngu"uqnánkekvwfu."uÓjcwt§"fÓgorngpct"nÓkortflu"pqtocnkv¦cv"k"

presentar-lo, juntament amb la documentació establerta en la base 6.3, dins del 
vgtokpk"guvcdngtv"cn"tgikuvtg"fÓCSW"Ecvcnwp{c0

6.3. L’imprès de sol·licitud, tal com indica el model normalitzat, consta de les 
parts següents:

a. Dades generals de l’equip sol·licitant.
b. Dades dels membres de l’equip.
c. Pressupost sol·licitat.
f0"Ogo”tkc"fgn"rtqlgevg<"tguwo."Ýpcnkvcv."cfgswcek„"c"nc"eqpxqecv”tkc."cpvgegfgpvu"

i estat de la qüestió, objectius, pla de treball, metodologia, impacte i aplicabilitat 
dels resultats.

e. Currículum resumit de la persona responsable del projecte i breu resum del 
currículum de la resta d’investigadores i investigadors de l’equip.

f. Signatura de la persona responsable del projecte i de la persona responsable 
de la universitat.

7. Vgtokpk"fg"rtgugpvcek„"fg"ngu"uqnánkekvwfu
7.1. El període de presentació de sol·licituds s’obrirà l’endemà de la publicació 

d’aquestes bases i es tancarà el dia 12 de novembre de 2007.

8. Avaluació i selecció
8.1. Les sol·licituds seran avaluades per una comissió i, un cop valorada l’ade-

swcek„"fgn"rtqlgevg"c"nÓqdlgevg"fg"nc"eqpxqecv”tkc."uÓjk"vkpftcp"gp"eqorvg"gnu"etkvgtku"
k"ngu"rwpvwcekqpu"ugi¯gpvu"*xcnqtcek„"uqdtg"322"rwpvu+<
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a. Argumentació dels objectius i qüestions rellevants a contestar i el seu enfoca-
ogpv"eqorctcvkw"cod"cnvtgu"guvwfku"q"ukvwcekqpu0"*521322+
d0"Gn"rnc"fg"vtgdcnn"k"fÓcp§nkuk"fg"fcfgu0"*521322+
c. Estructura de l’estudi per a la seva publicació tenint en compte les caracterís-

vkswgu"tgeqnnkfgu"gp"nc"dcug"390"*421322+
d. Currículum de l’investigador o la investigadora principal en relació amb l’ob-

lgevg"fg"nc"eqpxqecv”tkc"k"gn"vgoc"fg"nc"tgegtec0"*421322+
:040" Nc"eqokuuk„"fg"ugngeek„"ugt§"fgukipcfc"rgn"fktgevqt"fÓCSW"Ecvcnwp{c"k"

guvct§"hqtocv"rgt"wp"rtgukfgpv."swg"ugt§"gn"fktgevqt"fÓCSW"Ecvcnwp{c"k"gnu"ogodtgu"
ugi¯gpvu<"wp"ogodtg"fg"nc"Eqokuuk„"fÓCxcnwcek„"fg"nc"Swcnkvcv"fÓCSW"Ecvcnwp{c."
wp"ogodtg"fg"nc"eqokuuk„"gurge‡Ýec"rgt"c"nÓCxcnwcek„"fg"Vkvwncekqpu"k"Rtqitcogu."
un professor universitari de reconegut prestigi en l’àmbit de l’objecte de la convo-
ecv”tkc."gn"eqqtfkpcfqt"fÓT-F"fÓCSW"Ecvcnwp{c0"Nc"Eqokuuk„"eqorvct§"cod"wp"
ugetgvctk."swg"ugt§"wp"vflepke"fÓCSW"Ecvcnwp{c."cod"xgw"rgt”"ugpug"xqv0

8.3. La comissió de selecció proposarà una llista de reserva, degudament prio-
tkv¦cfc."kpvgitcfc"rgt"uqnánkekvwfu"swg"pq"jcikp"guvcv"cvqticfgu0

9. Unitat competent per a la gestió
;030" Ciflpekc"rgt"c"nc"Swcnkvcv"fgn"Ukuvgoc"Wpkxgtukvctk"fg"Ecvcnwp{c0

10. Òrgan competent per a la resolució
32030" Gn"Eqpugnn"fg"Fktgeek„"fÓCSW"Ecvcnwp{c"k."rgt"fgngicek„."gn"fktgevqt"fÓCSW"

Ecvcnwp{c."ugiqpu"nÓceqtf"fgn"Eqpugnn"fg"Fktgeek„"fg"fcvc"3"fg"fgugodtg"fg"42270

11. Termini de resolució
33030" Gn"vgtokpk"o§zko"ngicn"rgt"tguqnftg"cswguvc"eqpxqecv”tkc"fiu"fÓwp"ogu"

comptador des de l’endemà de la data de tancament de la presentació de sol·licituds. 
Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, s’entendrà desestimat per 
silenci l’ajut sol·licitat.

12. PqvkÝecek„"fg"nc"tguqnwek„
34030" Rwdnkecek„"cn"vcwngt"fÓcpwpeku"fÓCSW"Ecvcnwp{c0"Rgt"vcn"fg"hgt/pg"wpc"fkhwuk„"

ofiu"§ornkc."k"cod"ghgevgu"kphqtocvkwu."gu"rqft§"eqpuwnvct"gn"tguwnvcv"fg"nc"tguqnwek„"
gp"nc"r§ikpc"ygd"fÓCSW"Ecvcnwp{c0
34040" Nc"tguqnwek„"gzrtguuc"fg"eqpeguuk„"q"fgpgicek„"fgnu"clwvu"gzjcwtgkz"nc"xkc"

administrativa. Els interessats podran interposar en el termini d’un mes, comptador a 
rctvkt"fg"nÓgpfgo§"fg"nc"ugxc"rwdnkecek„"cn"vcwngt"fÓcpwpeku"fÓCSW"Ecvcnwp{c."tgewtu"
rqvguvcvkw"fg"tgrqukek„"fcxcpv"fgn"Eqpugnn"fg"Fktgeek„"fÓCSW"Ecvcnwp{c."fÓceqtf"
amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
tfliko"lwt‡fke"fg"ngu"cfokpkuvtcekqpu"r¿dnkswgu"k"fgn"rtqegfkogpv"cfokpkuvtcvkw="q"
directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Adminis-
tratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà de 
nc"ugxc"pqvkÝecek„."fg"eqphqtokvcv"cod"gnu"ctvkengu":."36"k"68"fg"nc"Nngk"4;13;;:."fg"
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

13. Acceptació
35030" NÓceegrvcek„"gu"hqtocnkv¦ct§"okvlcp›cpv"fqewogpv"ukipcv"rgt"nc"rgtuqpc"

tgurqpucdng"fgn"rtqlgevg."swg"gu"eqortqogvt§"c"eqornkt"vqvgu"ngu"eqpfkekqpu"Ýzcfgu"c"
les bases reguladores d’aquesta convocatòria i d’acord amb les bases generals d’AQU 
Ecvcnwp{c"xkigpvu0"Gp"gn"fqewogpv"jk"eqpuvct§"gn"eqortqo‡u"fg"eqpÝfgpekcnkvcv"k"
del compliment de les obligacions establertes en la normativa vigent de protecció 
de dades de caràcter personal per part de l’equip de recerca.
35040" NÓceegrvcek„"uÓjcwt§"fg"rtgugpvct"cn"ofiu"cxkcv"rquukdng"k."eqo"c"o§zko."gp"

un termini de 30 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de la resolució 
gp"gn"vcwngt"fÓcpwpeku"fÓCSW"Ecvcnwp{c0
35050" UÓgpvfip"swg"tgpwpekgp"c"nÓclwv"gnu"dgpgÝekctku"swg"pq"jcikp"rtgugpvcv"gn"

document d’acceptació dins el termini previst a l’apartat anterior.

360" Tgp¿pekgu"k"uwduvkvwekqpu
36030" Gp"gn"ecu"swg"gu"rtqfwgkzk"cniwpc"tgp¿pekc"vqvcn"q"rctekcn."q"pq"gu"nnkwtk"gn"
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document d’acceptació en les condicions i el termini previstos a la base 13 de la 
convocatòria, l’òrgan de resolució de la convocatòria pot adjudicar l’ajut a candidats 
fg"nc"nnkuvc"fg"tgugtxc0"Ngu"uwduvkvwekqpu"gu"pqvkÝectcp"c"vtcxfiu"fgn"vcwngt"fÓcpwpeku"
fÓCSW"Ecvcnwp{c"k."cod"ghgevgu"kphqtocvkwu."gu"rqft§"eqpuwnvct"c"nc"ugxc"r§ikpc"
ygd0"Ckz‡"ocvgkz."gu"eqowpkect§"fktgevcogpv"cnu"kpvgtguucvu0

15. Canvis i incidències
15.1. Els canvis en el projecte o les incidències que puguin sorgir es regeixen per 

nc"Tguqnwek„"WPK19414228."fg"39"fg"igpgt."rgt"nc"swcn"uÓcrtqxgp"ngu"dcugu"igpgtcnu"
swg"jcp"fg"tgikt"nc"eqpeguuk„"fg"dgswgu"k"clwvu"eqpxqecfgu"rgt"nÓCiflpekc"rgt"c"nc"
Swcnkvcv"fgn"Ukuvgoc"Wpkxgtukvctk"fg"Ecvcnwp{c0

16. Pagament
38030" Gn"rcicogpv"uÓghgevwct§"fktgevcogpv"c"nc"wpkxgtukvcv"c"nc"swcn"rgtvcp{k"nc"

persona responsable de la sol·licitud.
16.2. L’import de l’ajut serà lliurat en dos pagaments. El primer, corresponent 

cn"72'"fgn"vqvcn"cvqticv."gu"vtcokvct§"wp"eqr"tguqnvc"nc"eqpxqecv”tkc"k"hqtocnkv¦cfc"
nÓceegrvcek„0"Gn"rcicogpv"fgn"72'"tguvcpv"gu"tgcnkv¦ct§"swcp"uÓjcik"rtgugpvcv"nÓkphqtog"
corresponent amb el format i les característiques recollides en la base 17.

17. Vgtokpk."hqtoc"fg"lwuvkÝecek„"k"ectcevgt‡uvkswgu"fg"nÓkphqtog
39030" Vgtokpk"k"hqtoc"fg"lwuvkÝecek„
En el termini d’un mes des de la data d’acabament de les activitats objecte de 

nÓclwv"k"cdcpu"fgn"3;"fg"fgugodtg"fg"422:."gnu"dgpgÝekctku"jcp"fg"lwuvkÝect"nÓgzgewek„"
efectiva dels projectes amb l’aportació de la documentació següent:

a. L’estudi d’avaluació, d’acord amb les característiques establertes.
d0"EgtvkÝecek„"fg"nc"igtflpekc"q"tgurqpucdng"geqp”oke"fg"nc"wpkxgtukvcv"gp"swfl"

uÓkpfkswk"swg"nÓkorqtv"cvqticv"uÓjc"kpeqtrqtcv"gp"gnu"ugwu"rtguuwrquvqu"k"swg"nÓclwv"
uÓjc"fguvkpcv"c"nc"Ýpcnkvcv"rgt"c"nc"swcn"jc"guvcv"eqpegfkv0

17.2. Característiques de l’estudi
NÓguvwfk"c"rtgugpvct"jcwt§"fg"vgpkt"ngu"ectcevgt‡uvkswgu"ugi¯gpvu<
c0"Hqtocv"Yqtf"kpenqgpv"ngu"vcwngu"q"it§Ýeu"swg"gu"eqpukfgtkp"pgeguuctku."cod"ngu"

característiques següents: lletra Helvetica 10, interliniat 1,5 i una línia de separació 
entre paràgrafs.

b. Resum o abstract de 600 paraules per a ser divulgat en notícies d’AQU 
Ecvcnwp{c0
e0"Cppgz"vflepke"swg"tgeqnnkt§"vqvu"gnu"curgevgu"pgeguuctku"rgt"c"lwuvkÝect"k"cxcnct"

les anàlisis realitzades.

18. Rwdnkekvcv"k"rtqrkgvcv"kpvgnángevwcn
3:030" Nc"rtqrkgvcv"kpvgnángevwcn"fgn"vtgdcnnu"uwdxgpekqpcvu"fiu"fgnu"ugwu"cwvqtu."CSW"

Ecvcnwp{c"gu"tgugtxc"gnu"ftgvu"fg"rwdnkecek„"k"tgrtqfweek„"swg"gu"fgtkxkp"fgnu"vtgdcnnu"
esmentats. En les altres publicacions o resultats que es puguin produir gràcies a 
cswguvc"eqpxqecv”tkc"ecn"hgt"guogpv"fgn"uwrqtv"fÓCSW"Ecvcnwp{c0

19. Ugiwkogpv"k"fkhwuk„"fg"nc"tgcnkv¦cek„"fgnu"rtqlgevgu
19.1. Per tal de dur a terme el seguiment i difondre els resultats derivats de la 

korngogpvcek„"fgnu"rtqlgevgu"rgt"cnu"swcnu"jcp"guvcv"dgpgÝekctku"fÓcswguvc"eqpxq-
ecv”tkc."gu"rqv"qticpkv¦ct"wp"cevg"r¿dnke"fg"rtgugpvcek„"fg"tguwnvcvu0

20. Normativa aplicable
20.1. Tot el que no preveu aquesta convocatòria es regeix per la Resolució 

WPK19414228."fg"39"fg"igpgt."rgt"nc"swcn"uÓcrtqxgp"ngu"dcugu"igpgtcnu"swg"jcp"fg"
tgikt"nc"eqpeguuk„"fÓclwvu"eqpxqecfgu"rgt"CSW"Ecvcnwp{c"k"rgt"nc"tguvc"fg"nc"pqt-
mativa aplicable.
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