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Convocatòria d’ajuts 2022 en el marc del Projecte NEXUS 

 
 
 
1- Objecte 
 
L’objecte d’aquesta convocatòria és el finançament de projectes acadèmics, de recerca i de 
transferència de coneixement i innovació, per impulsar i divulgar l’excel·lència en la tècnica de la 
construcció i de l’edificació, en el marc del Projecte NEXUS, de col·laboració entre el sector de 
l’edificació, el CAATEEB i l’EPSEB.  
 
Les bases concretes d’aquesta edició de la convocatòria tenen per objectiu finançar projectes 
referents a l’obra de restauració i rehabilitació que executa l’empresa Constructora del Cardoner en 
l’edifici Condeminas del Passeig Colom, 11, de Barcelona (veure fitxa annexa).  
 
 
2- Sol·licitants/Coordinadors del projecte 
 
Els sol·licitants d’aquesta convocatòria poden ser els/les professors/es de l’EPSEB, que hauran de 
formar equips de treball de dos o més integrants, dels quals, com a mínim, el 50% siguin titulats en 
Arquitectura Tècnica. També s’integraran estudiants en funció del projecte. 
 
Cada equip de treball disposarà d’un coordinador/a professor/a temps complet. Els coordinadors no 
podran presentar-se com a membres de l’equip de treball de més d’un projecte. 
 
 
3- Quantia dels ajuts, projectes i període d’execució 
 
En aquesta convocatòria es finançaran projectes acadèmics; de recerca; i de transferència de 
coneixement i innovació, amb un ajut màxim de 5.000 euros per projecte.  
 
En la proposta de projecte es pot plantejar el cofinançament per part d’altres entitats, departaments 
o grups de recerca. 
 
 
3.1 Tipus de projectes 
 
De forma orientativa i no limitativa, tal i com consta el conveni marc de col·laboració per impulsar el 
Projecte NEXUS de què deriva aquesta convocatòria, els ajuts estaran destinats a projectes específics 
del tipus i categoria següents: 
 

Tipus  Categoria Sol·licitant 
ACADÈMICS Projectes per a la millora de la qualitat docent Professor/a EPSEB 

 Projectes per a la difusió del coneixement en l’àmbit 
de l’arquitectura tècnica: articles, conferències, 
assistència a congressos... 

Professor/a EPSEB 

 Projectes per a Treballs final de grau (TFG) Professor/a EPSEB per a TFG  

 
Projectes per a Treballs final de màster (TFM) Professor/a EPSEB per a TFM 

d’arquitectura tècnica 



 

RECERCA Projectes per al foment de la producció científica: 
articles, assistència a congressos... 

Professorat o estudiantat de 
doctorat vinculat a l’EPSEB. 

 Projectes per al foment de doctorats en 
arquitectura tècnica 

Estudiantat de doctorat en 
arquitectura tècnica a l’EPSEB 

TRANSFERÈNCIA 
DE 
CONEIXEMENT I 
INNOVACIÓ 

Projectes per al impuls de les activitats de recerca 
en l’àmbit de la construcció i de l’edificació. 

Professorat EPSEB arquitectes 
tècnics/ques 

Projectes per al foment del debat acadèmic, 
professional i social, en l’àmbit de la construcció i de 
l’edificació. 

Professorat EPSEB arquitectes 
tècnics/ques 

Projectes per a la innovació tecnològica en l’àmbit 
de la construcció i de l’edificació 

Professorat EPSEB arquitectes 
tècnics/ques 

Projectes per a la difusió del coneixement y de la 
tecnologia en l’entorn professional i de la indústria. 

Professorat EPSEB arquitectes 
tècnics/ques 

 
 
3.2 Termini d’execució dels projectes 
 
Els projectes, que poden estar ja iniciats en el moment de fer pública aquesta convocatòria, s’hauran 
de desenvolupar en el període comprés entre juliol de 2022 i juny de 2023. Excepcionalment i de 
manera justificada, s’admetran despeses realitzades fora d’aquest període. 
 
 
4- Termini de presentació i format de les sol·licituds 
 
Es podran presentar sol·licituds des del 11 de juliol fins el 22 de juliol (a les 10:00h) de 2022. 
 
A petició de la comissió de seguiment del Projecte NEXUS, es publicarà en el web de l’EPSEB  les bases 
d’aquesta convocatòria, amb el requisits i dades que s’han d’incloure per formalitzar les sol·licituds 
per a l’obtenció dels ajuts. També es podrà fer difusió de la convocatòria a través d’altres canals de 
l’EPSEB i a través dels mitjans de comunicació del CAATEEB. 
 
La formalització de la sol·licitud es farà mitjançant document en format lliure que haurà d’incloure 
els següents camps: 

- Coordinador del projecte. 
- Equip de treball. 
- Títol del projecte. 
- Tipus i categoria del projecte: Acadèmic, de recerca, o de transferència de coneixement i 

innovació. 
- Objecte del projecte. 
- Descripció i justificació de la proposta de projecte. 
- Espais EPSEB  o/i  externs on es desenvoluparà el projecte. 
- Document o activitat resultant prevista de la producció acadèmica, de recerca o de transferència 

de coneixement. 
- Aportacions a la professió de l’arquitectura tècnica. 
- Relació de resultats a l’empresa de la Industria benefactora. 
- Proposta detallada d’actuacions i pla de treball. 
- Pressupost detallat del projecte. El pressupost pot incloure serveis, interns o externs a l’EPSEB 

(servei de personal especialista, laboratoris, PAS, lloguer de maquinària, ús d’espais), material o 
equipament. Cas de material no fungible i equipament quedarà inventariat a nom de l’EPSEB-
UPC. 

 
La presentació de la sol·licitud dels ajuts implica l’acceptació de les bases d’aquesta convocatòria.  



 

 
Correspondrà als seus autors la propietat intel·lectual dels documents o activitats resultants dels  
projectes acadèmics, de recerca o de transferència de coneixement i innovació. No obstant això i 
respectant sempre el dret moral d’autor, serà condició ineludible que els participants en el Projecte 
NEXUS formalitzin per escrit la cessió no exclusiva dels drets d’explotació d’aquests treballs resultants 
a favor de la mateixa UPC-EPSEB, del CAATEEB i de l’empresa Constructora del Cardoner, per poder-
los divulgar, publicar, reproduir, distribuir i comunicar, en qualsevol modalitat i suport , a tot el mon 
i en qualsevol idioma, i pel termini màxim establert legalment. 
 
Els documents o activitats resultants dels projectes que hagin rebut un ajut en el marc d’aquesta 
convocatòria, s’hauran de publicar en accés obert al Portal de la Producció Científica o Docent del 
Professorat de la UPC, excepte en el cas que la proposta estigui centrada en el desenvolupament 
d’una patent.  
 
 
5- Avaluació de les sol·licituds i resolució d’adjudicació dels ajuts 
 
L’avaluació de les propostes de projectes presentades la realitzarà una comissió constituïda per: 
En representació de l’EPSEB/UPC: 

- Direcció de l’EPSEB, actualment Inmaculada Rodríguez Cantalapiedra, o persona en qui delegui. 
- Sots direcció de l’EPSEB, actualment Montserrat Bosch González o la persona en qui delegui. 

En representació del CAATEEB: 
- Presidència del CAATEEB, actualment Celestí Ventura i Cisternas, o persona en qui delegui. 
- Un vocal o un altre membre de la Junta de Govern del CAATEEB, actualment Susana Pavón 

García, o persona en qui delegui. 
 
El procés d’avaluació i resolució d’adjudicació es realitzarà en dues fases: 
Fase 1: Recollida i revisió de les sol·licituds de projectes acadèmics, de recerca i de transferència de 
coneixement i innovació presentades. 
Fase 2: Avaluació, selecció i resolució d’adjudicació dels ajuts. 
 
Per a l’avaluació de les sol·licituds i adjudicació dels ajuts, es prioritzaran els criteris següents: 

- Adequació dels projectes a l’objecte de la convocatòria. 
- Projectes orientats a promoure la recerca de laboratori. 
- Projectes coordinats orientats a diferents àmbits de coneixement i que impliquin més d’un 

Departament amb docència a l’EPSEB. 
- Cofinançament dels projectes per part d’altres entitats, departaments o grups de recerca, per 

garantir la viabilitat del projecte. 
 
La comissió d’avaluació farà publica la resolució d’adjudicació dels ajuts de la convocatòria als 
projectes seleccionats abans del 26 de juliol de 2022. Contra aquesta resolució no hi cap recurs ni 
reclamació.  
 
A més, correspondrà a la comissió fer seguiment dels ajuts adjudicats i resoldre qualsevol al·legació 
i/o incidència que es plantegi en el marc d’aquesta convocatòria d’ajuts. Igualment, correspon a la 
comissió interpretar les bases d’aquesta convocatòria, sent les seves decisions definitives i 
inapel·lables. 
 
6- Materialització i justificació dels ajuts 
 
Per a la materialització i justificació dels ajuts caldrà: 

- La formalització de l’acceptació de l’ajut per part del coordinador dels projectes que hagin 
resultat adjudicataris (juliol 2022). 



 

- L’ordre de transferència del 80% de l’ajut al compte creat a l’efecte de cadascun dels projectes 
que hagin resultat adjudicataris, i que gestionarà el PAS de suport a la Recerca del Centre. 

- La presentació d’un primer informe de seguiment de l’execució del projecte (gener 2023). 
- La presentació d’un informe final a la comissió d’avaluació, amb la justificació del document o 

activitat resultant de la producció acadèmica, de recerca o de transferència de coneixement 
(com a màxim al juny 2023). 

- L’ordre de transferència del 20% restant de l’ajut (el mes següent de la presentació del l’informe 
final i, com a màxim al juliol 2023), si s’han assolit els resultats esperats. 

 
 
7- Protecció de dades 
 
La UPC, així com el CAATEEB i Constructora del Cardoner, compleixen íntegrament la legislació vigent 
en matèria de protecció de dades de caràcter personal i tenen implementades les mesures de 
protecció i seguretat, tant tècniques com organitzatives, que garanteixen la confidencialitat de les 
dades. 
 
Les dades facilitades pels sol·licitants dels ajuts, així com aquelles que es puguin generar en el futur, 
s’incorporaran als fitxers que corresponguin, responsabilitat de l’UPC, i del CAATEEB i Constructora 
del Cardoner per una altra banda, amb les finalitats de: (i) mantenir, complir, desenvolupar, controlar 
i gestionar el procés de tramitació, resolució, materialització i seguiment dels ajuts d’aquesta 
convocatòria; (ii) informar els sol·licitants de la resolució d’adjudicació dels ajuts; (iii) en general, per 
qualsevol altra finalitat prevista o derivada de la convocatòria dels ajuts. 
 
Així mateix, d’acord amb el principi de transparència, els sol·licitants autoritzen que es comuniqui, 
per correu electrònic, la resolució d’adjudicació a tots els sol·licitants. 
 
Igualment, es podran tractar i/o comunicar les dades a tercers en cas que existeixi obligació legals i/o 
contractual. 
 
Les persones interessades podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les 
seves dades, adreçant un escrit a: 

- En el cas de la UPC: 
Plaça Eusebi Güell, 6, Edifici Vèrtex Planta 2, Porta 206, 08034 Barcelona 

- En el cas del CAATEEB: 
C/ Bon Pastor, 5, 08021 Barcelona o informació@apabcn.cat 

- En el cas de Constructora del Cardoner: 
C/ Muralla de Sant Francesc, 49, 08241, Manresa 

 
S’entendrà que els sol·licitants dels ajuts, pel fet de facilitar les seves dades als efectes previstos en 
la convocatòria, autoritzen a la UPC, així com el CAATEEB i Constructora del Cardoner, a tractar-les, 
segons allò especificat. 
 
Barcelona,11 de juliol de 2022. 
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