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Article 1. Finalitat 

La finalitat d'aquesta convocatòria és la creació i consolidació d'equips que treballen i investiguen 

sobre la docència i preparar les bases de projectes de qualitat que siguin susceptibles de ser 

presentats en convocatòries competitives. 

Article 2. Objecte 

Els projectes que es presentin en aquesta convocatòria hauran de tenir les característiques 

següents: 

a) Projectes  per  a  la  millora  i  l'aprofundiment  de  les  diferents  metodologies 

docents. 

b) Projectes per a la implantació o millora de les pràctiques clíniques o externes. 

c) Projectes per a la implementació d'accions destinades a la millora dels resultats de 

l'aprenentatge. 

d) Projectes destinats a la constitució d'equips docents que impulsin la realització de 

TFG/TFM en col·laboració amb empreses i institucions. 

Article 3. Pressupost 

a) La convocatòria subvencionarà projectes a desenvolupar durant el curs acadèmic 

2022-23. L’import de l’ajut serà únicament per despeses derivades de l’execució 

del projecte. En cas que els projectes presentats puguin tenir un interès específic 

que pugui requerir de més temps, es considerarà la possibilitat d'aportar-hi 

recursos per un curs més. Això només es podrà dur a terme dins del marc de la 

propera convocatòria. 

b) L'import màxim que es destinarà a la present convocatòria serà de 4000 €. 

c) L'import màxim que es podrà rebre per cadascun dels ajuts serà de 1000 €. La 

Comissió d’Estudis pot valorar augmentar el pressupost si el projecte té interès i 

caràcter estratègic per la FIF segons el Pla d’Impuls.  

d) En cap cas es podran utilitzar aquests recursos per remunerar al personal docent 

destinat al projecte. I, en relació a la difusió, queden excloses les despeses 

d’aquesta activitat que siguin potencialment finançades en altres convocatòries. 
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Article 4. Beneficiaris 

Per poder participar en aquesta convocatòria, l’equip docent ha d’estar format per un mínim de 

50 % de professorat de la FIF. L'investigador/a principal (IP) ha de ser un/a professor/a a temps 

complet del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia (DIF) de la UdL. 

Article 5. Sol·licituds 

5.1 Per participar a la convocatòria, cal emplenar la sol·licitud per a l’autorització de projectes 
d’innovació o millora docent de la FIF. 

5.2 La documentació que cal trametre és la següent: 

Sol·licitud normalitzada signada per l’IP del projecte segons el model normalitzat que es publicarà 
a la pàgina web de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia. 

Les sol·licituds, en imprès normalitzat, 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 Deganat de la FIF. 

El termini de presentació de sol·licituds s’obrirà el dia següent a l'aprovació de la convocatòria per 

part de la Junta de Facultat de la FIF. 

El calendari previst és: 

a) Data màxima per presentar els diferents projectes: 31 de gener de 2023. 

b) Data de tancament de la convocatòria i presentació obligatòria d’una breu memòria del 

projecte i la justificació econòmica a l’atenció del/de la cap d’estudis a l’adreça electrònica 

fif.secretaria@udl.cat : 1 any des de la comunicació de l’atorgament de l’ajut. 

Es denegarà tota sol·licitud que no compleixi amb els requisits establerts en aquesta convocatòria o 

que es presenti fora de termini. Quan la documentació presentada sigui incompleta, es requerirà a 

les persones interessades perquè en un termini de 10 dies esmenin els defectes amb l'advertiment 

que si no es fessin les esmenes corresponents, es desestimarà la sol·licitud en els termes previstos a 

l'article 71.1 de la llei 30/1992 del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 

Administratiu Comú, prèvia resolució que haurà d'estar dictada en els termes previstos a l'article 42 

de l'esmentada llei. 

Article 6. Avaluació de les sol·licituds 

https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php
mailto:fif.secretaria@udl.cat
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L'adjudicació dels ajuts als projectes que siguin objecte de la present convocatòria, la realitzarà la 
Comissió d’Estudis. 

Un cop finalitzat el procés de selecció es farà pública la llista de projectes que seran 
subvencionats, així com l'import que se'ls atorgarà. 

Per tal de seleccionar els projectes, es tindran en compte els criteris generals següents: 

1. Rellevància de la innovació i millora de la docència que pretén assolir el projecte. Té 
incidència en els programes formatius de graus i màsters de la FIF (fins a 2 punts). 

2. Nivell d’impacte sobre la millora de la docència que pretén aconseguir el 
desenvolupament del projecte. Preveu iniciatives adreçades a consolidar en el temps els 
resultats de la innovació (fins a 1 punt). 

3. Preveu iniciatives adreçades a facilitar la transferència de coneixement i donar a 
conèixer bones pràctiques docents per la rellevància i possibilitat d’aplicació a altres 
àmbits  (fins a 1 punt). 

4. Especifica quins són els procediments d'avaluació de les accions proposades i 
seguiment del projecte durant el seu desenvolupament (fins a 2 punts). 

5. Preveu iniciatives adreçades a desenvolupar activitats que desenvolupin el Pla d'Igualtat 
d'Oportunitats entre homes i dones a la Universitat de Lleida (fins a 1 punt). 

6. En el cas d'elaboració de nou material, es preveu l'aplicació d'aquest en el procés 
formatiu i l'avaluació de la seva eficiència i pertinença (fins a 1 punt). 

7. Nivell d’interdisciplinarietat , vinculació de diferents agents acadèmics i/o caràcter 
transversal del projecte (fins a 2 punts).  

Article 7. Resolució 

7.1. Els ajuts els resol la Comissió d'Estudis, per delegació de la Junta de la FIF. A la Junta de 
Facultat se’n donarà compte en la primera sessió que es celebri després de la resolució. 

7.2. Els ajuts seran efectius l’endemà de la seva aprovació i el/la cap d’estudis notificarà la 
resolució als sol·licitants, resolució que també es farà pública al web de la FIF. 

Article 8. Renúncia a l'ajut 

La renúncia a l'ajut concedit s'ha de fer mitjançant un escrit motivat adreçat al/a  la cap d’estudis. 
La no presentació de renúncia s'entén com a acceptació de l'ajut. 

Article 9. Justificació 

Totes les despeses hauran d'estar degudament justificades, mitjançant un llistat econòmic on 

s'especifiqui: ADOP, import, concepte i descripció que avali la despesa. Aquesta justificació haurà 

d'anar signada pel degà/na. En tot cas, la liquidació definitiva dels ajuts d'aquesta convocatòria es 

farà en un temps màxim d'un mes al tancament de la convocatòria amb el lliurament de la memòria 

final. 

En el cas que el projecte es mantingui obert cal justificar-ho amb una memòria de seguiment. 
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Article 10. Obligacions 

Les persones beneficiàries dels ajuts es comprometen a: 

a) Proporcionar la documentació requerida pel/per la cap d’estudis. 
b) No modificar l'objecte inicial del projecte presentat. 
c) Elaborar una memòria final amb els resultats del projecte. 
d) Fer constar l'ajut rebut per part de la FIF en qualsevol publicació o activitat de difusió 

(Jornades, Congressos) dels resultats i dels materials docents. 
e) Presentar, si s’escau, el projecte en altres fòrums nacionals o internacionals com 

activitat de difusió. 
f) Publicar, si s'escau, els materials en una edició digital de la UdL, amb el I.S.B.N. 

corresponent. 

Article 11. Incompliment 

11.1 La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació de les condicions d'aquesta 
convocatòria en la seva totalitat. 
11.2 En cas que no es presenti la memòria de l'ajut, el/la sol·licitant haurà de retornar les 
quantitats rebudes i l’exigència d’interès de demora corresponent des del moment del pagament 
de l'ajut fins a la data que s'acordi el reintegrament, tal i com estableix l'article 37 de la llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions. 

Article 12. Incompatibilitats 

Aquest ajut és incompatible amb qualsevol altre ajut obtingut en convocatòria interna a la UdL. 

Article 13. Exclusions i incidències 

13.1. Queden exclosos d'aquesta convocatòria tots aquells projectes que ja van ser finançats 
en convocatòries anteriors d'ajuts per a Projectes d'Innovació de la FIF. 
13.2. El/la cap d’estudis podrà dictar totes aquelles normes complementàries que siguin 
necessàries per al normal desenvolupament del procediment i té atribuïda la potestat 
d'interpretació de les bases quan sorgeixin dubtes sobre l'abast o significat d'algun dels seus 
preceptes. 
13.3. El/la cap d’estudis pot resoldre qualsevol altra qüestió o incidència que es pugui 
produir en el desenvolupament d'aquesta convocatòria. 
13.4. Es podran presentar un màxim de 2 projectes per professor/a i solament es pot ser IP en 
un d’ells. 

Article 14. Recursos 

14.1. Contra la resolució d'aquesta convocatòria, que exhaureix la via administrativa, i 
independentment de la seva execució immediata, les persones sol·licitants poden interposar 
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos 
mesos comptats a partir de l’endemà de la publicació de la resolució que posi fi a la via 
administrativa, tal i 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. 

14.2. No obstant això, els interessats podran optar per interposar contra aquesta resolució un 
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recurs potestatiu de reposició, en el termini d'un mes, a comptar des de l’endemà de la recepció 
de la notificació, davant el mateix òrgan que la va dictar. 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 116 i següents de 
la llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú, modificada per la llei 4/1999, de 13 de gener de 1999.  
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