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PROGRAMA ANUAL DE BEQUES I AJUTS A LA RECERCA DE LA CÀTEDRA
BARCELONA D’ESTUDIS D’HABITATGE

CONVOCATÒRIA 2023

Un dels objectius principals de la Càtedra Barcelona d’Estudis d’Habitatge (en endavant,
CBEH) es la promoció de la investigació en tots els àmbits de coneixement relacionats
amb l’habitatge i la transferència d’aquesta recerca a la societat, a fi de millorar les
polítiques d’habitatge i donar millor cobertura instrumental i analítica als professionals
que hi intervenen.

En data 15 de febrer de 2023 el Consell de Govern de la UPF ha aprovat el programa
anual de beques i ajuts a la recerca de la Càtedra Barcelona d’Estudis d’Habitatge,
adreçat a donar suport a persones investigadores en les seves tasques de producció i
divulgació de coneixement en tots els àmbits temàtics relacionats amb l’habitatge.

D’acord amb les bases del programa anual de beques i ajuts a la recerca de la Càtedra
Barcelona d’Estudis d’Habitatge.

RESOLC

1. Objecte

L’objecte d’aquesta resolució és aprovar la convocatòria 2023 del programa anual de beques i
ajuts a la recerca de la Càtedra Barcelona d’Estudis d’Habitatge.

D’acord amb les bases reguladores del programa, s’estableixen dues modalitats de beques i
ajuts:

A) Beques de suport a la recerca (fins a 10.500 €)

B) Ajuts a la publicació de la recerca (fins a 10.500 €)

Les beques i els ajuts donen suport econòmic per a la realització i la publicació de treballs de
recerca referits a qualsevol aspecte de l’habitatge com a matèria objecte d’anàlisi acadèmica,
incloent la seva dimensió i impacte polítics, econòmics, jurídics, socials, tecnològics, ambientals
o de qualsevol altra índole.

El període ordinari d’execució dels treballs finançats amb les beques i de publicació de la recerca
finançada amb els ajuts serà d’un any a comptar de la data de concessió de la beca o l'ajut. En el
cas de les beques, si es finança la realització d’una tesi doctoral en curs, la resolució de concessió
podrà allargar el termini d'execució fins a dos anys, si així es demana en la sol·licitud.

Només s’acceptaran ampliacions del termini en els termes establerts en les bases reguladores
del programa.
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2. Quantia de les beques i els ajuts

La convocatòria de 2023 preveu un pressupost màxim de 10.500 € per al finançament d’un
màxim de tres beques i de 10.500 € per al finançament d’un màxim de tres ajuts. Els candidats
individuals i els grups de recerca indicaran l’import sol·licitat en la seva proposta, que tant en les
beques com en els ajuts pot ser d'un màxim de 3.500 €.

L’import de les beques i el dels ajuts individuals es lliurarà a les persones seleccionades i el dels
ajuts a grups de recerca es lliurarà a l’entitat a la qual estigui vinculat l'investigador principal o el
coordinador del grup, entitat que serà la receptora de l'ajut. El lliurament es farà de manera
fraccionada, en els termes establerts a les bases reguladores del programa.

3. Beneficiaris

Poden ser beneficiaris de les beques i ajuts les persones que compleixin els requisits establerts
en l’apartat 4 de les bases reguladores del programa.

4. Procediment de sol·licitud

Les propostes es presentaran d’acord amb el formulari de sol·licitud disponible en la pàgina web
de la Càtedra (https://cbeh.cat/).

A la sol·licitud caldrà adjuntar-hi:

− Memòria del projecte de recerca que es pretén realitzar o del treball que es pretén
publicar, amb justificació del seu encaix en les bases del programa, el calendari d’execució i la
quantitat sol·licitada.

- Curriculum vitae de la persona o persones sol·licitants o de l’investigador responsable i la
resta de membres de l’equip de recerca. Els currículums han de contenir exclusivament una
selecció de les publicacions, projectes de recerca i activitats acadèmiques rellevants dels darrers
cinc anys.
- En els ajuts a la publicació, pressupost del projecte i mitjans i quanties de cofinançament
aportats per altres persones o entitats.

El formulari omplert i la documentació complementària hauran de ser enviats a l’adreça de
correu electrònic: info@cbeh.cat (indicant com a assumpte BEQUES 2023).

L’òrgan responsable de l’ordenació i la instrucció de la convocatòria és la Direcció de la CBEH.

La data límit d’admissió de sol·licituds serà el dimarts 11 d'abril de 2023.

5. Selecció de les beques i ajuts i resolució de la convocatòria

L’avaluació i selecció de les sol·licituds de beques i ajuts es farà en règim de concurrència
competitiva per una Comissió de selecció que es constituirà i actuarà d’acord amb el que
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estableixen les bases del programa.

La Comissió podrà proposar declarar deserta la convocatòria, en tot o en part, si no es compta
amb sol·licituds amb la qualitat suficient.

Les propostes presentades s’avaluaran tenint en compte els aspectes recollits a l’apartat 7 de
les bases reguladores del programa.

La direcció de la Càtedra formularà la proposta definitiva de concessió i l’elevarà a l’òrgan
competent per a dictar la resolució, en vista, en tot cas, de la proposta de la Comissió de selecció.

La resolució de concessió de les beques i ajuts correspon al rector de la Universitat convocant i
es publicarà abans del divendres 5 de maig de 2023 i es notificarà personalment i
telemàticament als sol·licitants individuals i als responsables dels grups de recerca. La resolució
indicarà la quantia de la beca o ajut concedits i el termini d’execució o de publicació dels treballs.

6. Formalització de l’atorgament i justificació

La concessió de les beques i els ajuts es formalitzarà d’acord amb el que estableixen les bases
reguladores del programa.

Les persones i grups beneficiaris de les beques i ajuts hauran de presentar, dins del termini
d’execució o de publicació fixat en la resolució de concessió de la beca o l’ajut, l’informe memòria
de l’activitat realitzada, juntament amb els treballs i publicacions que en són l’objecte, llevat que
prèviament s’hagi concedit una ampliació de termini d’acord amb les bases del programa.

Josep Oriol Amat i Salas
Rector

UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona en el
termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva publicació. Les persones
interessades també poden interposar potestativament recurs de reposició davant el rector en
el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació de la resolució. En aquest cas,
no es pot interposar el recurs contenciós administratiu fins que s’hagi resolt expressament o
s’hagi produït la desestimació per silenci del recurs de reposició interposat.


