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Assumpte:  Bases reguladores 

 
Bases reguladores del procediment per a la concessió d'ajuts per incentivar la captació de 
finançament aliè a  la Universitat Rovira  i Virgili  (URV) per a  la contractació de personal 
investigador predoctoral en formació. 
 
1. Introducció 
 
La URV és una institució dedicada a la prestació del servei públic de l’educació superior i de 
la  investigació,  mitjançant  la  docència,  la  recerca  i  l’extensió  universitària.  El 
desenvolupament d’aquestes funcions comporta, en l’àmbit de la investigació, la formació 
de  personal  investigador  a  través  de  programes  de  doctorat  i  la  realització  de  tesis 
doctorals. 
 
Els  contractes d’investigadors en  formació  constitueixen  l’element  fonamental  tant per 
atraure talent d’arreu amb la finalitat de cursar estudis de doctorat com per desenvolupar 
l’activitat bàsica d’investigació a tota la Universitat. Per això, cal considerar l’augment del 
nombre d’ajuts doctorals i que aquests facilitin la visibilitat internacional. 
 
En  aquest  context,  la URV  vol  impulsar  la  formació  dels  futurs  doctors  per  assolir  els 
objectius  que  li  són  propis mitjançant  un  programa  d’ajuts  que  permeti  incentivar  la 
captació d’ajuts predoctorals competitius aliens a la nostra institució a través d’una dotació 
addicional a la incorporació i manteniment dels citats ajuts dins el marc de les accions del 
Programa de Foment de la Recerca aprovades pel Consell de Govern de 9 de juliol de 2009. 
 
Es pretén fomentar així que les persones beneficiàries d’un ajut predoctoral URV, finançat 
amb fons propis o aliens, alliberin la plaça que estan ocupant, atès que han aconseguit un 
ajut de  les mateixes característiques d'un altre organisme, de manera que aquella pugui 
ser gaudida per una altra persona segons els procediments de selecció establerts. 
 
2. Àmbit d’aplicació 
 
S’entenen per ajuts predoctorals aliens a la URV les actuacions següents: 
 
2.1.  Ajuts per a la contractació de personal investigador novell (FI), de la Generalitat de 

Catalunya. 
2.2.  Ayudas para la formación de profesorado universitario (FPU), del Gobierno de España. 
2.3.  Ayudas  para  contratos  predoctorales  para  la  formación  de  doctores  (FPI),  del 

Gobierno de España. 
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2.4.  Beques Fundació Bancària “la Caixa” per cursar un doctorat en universitats o centres 
de recerca espanyols. 

2.5.  Altres ajuts de naturalesa similar destinats a la contractació de personal investigador 
predoctoral en formació. 

 
La  convocatòria establirà,  si escau,  les  actuacions que poden  ser objecte d’un  ajut per 
incentivar  la  captació  de  finançament  aliè  a  la URV  per  a  la  contractació  de  personal 
investigador predoctoral en formació. 
 
3. Beneficiaris 
 
Podran gaudir d’aquesta actuació aquelles persones que, tot gaudint d’un ajut predoctoral 
URV de primer i segon any en el marc del Programa Martí i Franques d’ajuts a la investigació 
en  la modalitat  predoctoral,  renunciïn  a  aquest  ajut  per  incorporar‐se  a  un  dels  ajuts 
predoctorals citats més amunt, segons especifiqui la convocatòria, i continuïn adscrits a la 
URV com a personal investigador predoctoral en formació. 
 
4. Import dels ajuts i dotació pressupostària 
 
La dotació addicional es materialitza en els imports, beneficiaris i conceptes següents: 
 
4.1.  un  import  de  1.000  €  per  al  personal  investigador  predoctoral  en  formació  en 

concepte de premi i 
4.2.  un  import de 1.000 € per al director de tesi en concepte de despeses generals del 

grup de recerca receptor. 
 
La convocatòria establirà  la dotació pressupostària destinada, havent estat efectuada  la 
reserva de crèdit adequada i suficient per atendre les obligacions econòmiques derivades 
dins l’aplicació pressupostària adient del pressupost anual de la URV. 
 
5. Termini de presentació de la documentació 
 
El  termini  de  presentació  de  la  documentació  serà  el  que  prevegi  la  convocatòria 
corresponent. 
 
6. Resolució 
 
Les persones que es trobin en la situació descrita en el punt 3 sol∙licitaran al vicerector/a 
competent en la matèria dins el termini establert a la convocatòria la participació en aquest 
programa d’ajuts presentant els documents següents a la Unitat de Doctorat i Recerca de 
la URV: 
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a) Document d’acceptació de l’ajut predoctoral aliè concedit i 
b) Document de renúncia a l’ajut predoctoral URV. 
 
Una  vegada  comprovades  les  dades  per  la Unitat  de Doctorat  i  Recerca,  el  vicerector 
competent en la matèria dictarà resolució per la qual s’atorga la dotació addicional a les 
persones  beneficiàries  implicades  (personal  investigador  predoctoral  en  formació  i 
director/a de tesi). 
 
7. Pagament 
 
La resolució del vicerector competent en la matèria suposarà l’inici dels tràmits per ordenar 
el pagament de la dotació addicional a les persones beneficiàries implicades, d’acord amb 
la normativa vigent, de la manera següent: 
 
7.1.  En el cas del personal  investigador predoctoral en  formació:  ingrés en un compte 

corrent bancari a nom de la persona. 
7.2.  En el cas del/de  la director/a de  tesi:  ingrés en una codificació econòmica a nom 

del/de la director/a de tesi. 
 
8. Disposició derogatòria 
 
En  el  moment  d’entrar  en  vigor  aquestes  bases  reguladores  resten  expressament 
derogades les bases reguladores del procediment per a la concessió d'ajuts per incentivar 
la captació de finançament aliè a la URV per a la incorporació de becaris predoctorals. 
 
9. Entrada en vigor 
 
Aquestes bases reguladores entraran en vigor des de l'endemà de la seva publicació en la 
seu electrònica de la URV. 
 


