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Ajuts URV‐FUNDACIÓ BANCÀRIA  “LA CAIXA” per desenvolupar estades de  recerca en 
centres internacionals de prestigi per part del personal investigador de la URV 
 

Característiques del programa 
 
Preàmbul 
 
La  URV  i  la  Fundació  Bancaria  ”la  Caixa”,  convençudes  de  la  importància  del  progrés 
científic, la investigació, la mobilitat i la qualificació professional per al desenvolupament 
de la societat, volen facilitar el desenvolupament de la carrera investigadora i la participació 
del personal  investigador de  la URV en projectes de  recerca mitjançant el  finançament 
d’actuacions que permetin la mobilitat i la realització d’estades de recerca en universitats 
o centres de recerca de prestigi internacional. 
 
La mobilitat  esdevé  un  procés  clau  per  a  la  formació  del  personal  investigador  i  una 
oportunitat per a la seva consolidació i especialització. 
 
Les estades de  recerca en centres de prestigi  faciliten  la col∙laboració entre el personal 
investigador  de  tota  la  comunitat  científica  i  contribueixen  a  la millora  dels  resultats 
científics  obtinguts  i,  en  conseqüència,  a  la  qualitat  i  la  internacionalització  de  la 
investigació. 
 
Actualment, la URV col∙labora amb unes 1.000 institucions de fora de l'Estat espanyol amb 
més de 1.000 publicacions conjuntes els darrers 3 anys en tots els àmbits del coneixement. 
Sabem, també, que hi ha 6.000 institucions que són potencials col∙laboradores de la URV. 
És important, doncs, mantenir les relacions existents i proposar‐ne de noves. 
 
En aquest sentit, el programa vol promoure la col∙laboració dels investigadors i grups de la 
URV amb investigadors i/o grups d'universitats i centres de recerca de reconegut prestigi 
internacional de fora de  l'Estat espanyol amb  la finalitat d’adquirir noves competències, 
utilitzar equips d'alt nivell, consolidar vincles o establir‐ne de nous per a la realització de 
projectes  conjunts de  recerca  i/o per a  la preparació de grans projectes de  recerca en 
l'àmbit d’H2020. També vol potenciar  la formació  i especialització científica  i tècnica del 
personal investigador en formació. 
 
Objectiu 
 
Facilitar el desenvolupament de  la carrera  investigadora  i  la participació en projectes de 
recerca del personal investigador de la URV mitjançant la realització d’estades de recerca 
en universitats o centres de recerca de prestigi internacional. 
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Requisits del sol∙licitant 
 
Podran ser sol∙licitants d'un ajut en aquesta convocatòria el personal investigador, inclòs el 
personal investigador predoctoral en formació, que compleixi els requisits següents: 
 
1. Tenir vinculació  funcionarial o contractual amb  la URV a  temps complet per  realitzar 
l’activitat investigadora. 
2. Tenir el pacte de dedicació complet, si escau a la categoria professional. 
3. Pertànyer a un grup de recerca de la URV, segons el Mapa de grups de recerca vigent. 
 
El  personal  investigador  predoctoral  en  formació  haurà  de  complir  a  més  requisits 
específics, sempre  i quan  la finalitat de  l’estada sigui assolir  la condició necessària per a 
l’obtenció de la menció internacional del doctorat. 
 
D'acord amb allò establert a la Mesura 5.3 del II Pla d'Igualtat de la URV, també podran ser 
sol∙licitants d'un ajut en aquesta convocatòria el personal investigador que es reincorpori 
a  la  recerca  després  d'un  període  d'absència  per  tenir  cura  de  persones  dependents, 
d'acord amb la normativa vigent aplicable. 
 
Període de realització 
 
L’estada, que tindrà una durada d’entre 4 i 6 mesos consecutius, es podrà realitzar durant 
l’any 2017 i/o 2018. 
 
Les estades es podran haver iniciat abans de la data de termini de presentació de sol∙licituds 
d’aquest programa. 
 
Despesa elegible 
 
L’ajut  es  destinarà  a  sufragar  despeses  de  viatge  i  manutenció,  així  com  despeses 
d’assegurança, en cas que no estigui coberta per la URV o el centre receptor. 
 
Sol∙licitud: documentació i termini de presentació 
 
Sol∙licitud de l’ajuda, que inclou: 
 
1. Dades de la persona sol∙licitant i dades de l’estada. 
2. Projecte a realitzar en el centre de destí. 
3. Currículum Vitae (CV)1 del sol∙licitant 
4. Historial científic del grup d’acollida 
5. Acceptació de l’investigador/a responsable del grup d’acollida. 
6. Pressupost de l’actuació: quantia demanada i quantia cofinançada 
7. Cobertura d’assistència en viatge com a personal investigador URV, en cas que l’inici de 

                                                            

1 Cas que la URV disposi del currículum vitae en format electrònic actualitzat a la base de dades institucional (GREC), no 
caldrà presentar‐lo. 
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l’estada  s’hagués  produït  abans  de  la  data  de  termini  de  presentació  de  sol∙licituds 
d’aquest programa. 

 
En el cas del personal investigador predoctoral en formació, autorització del director/a de 
tesi i declaracions del sol∙licitant i del director/a de tesi. 

 
El termini de presentació de sol∙licituds resta obert des del 27 de febrer fins al 31 de març 
de 2017. 
 
Criteris d’avaluació i selecció 
 
Les sol∙licituds seran avaluades per 3 membres de  la Comissió de Política Científica  i de 
Transferència amb els criteris i puntuacions següents (valoració d’1 a 100): 
 
1. Currículum vitae del sol∙licitant  ................................................................................  (20/100) 
2. Projecte o activitat de recerca que es vol desenvolupar2: ..................................  (30/100) 
3. Historial científic de l’investigador/a, grup o departament d’acollida  ...............  (20/100) 
4. Adequació de l’entitat receptora en relació amb el projecte que es vol desenvolupar  ...  (30/100) 
 
Com a  resultat de  l’avaluació, es generarà un valor d’avaluació científica    i  tècnica  final 
expressat en una escala d’1 a 10 punts. 
 
Dotació econòmica del programa i pagament de l’ajut 
 
El pressupost del programa és de 35.000 €, a distribuir en un total de 5 ajuts, que seran 
aportats  per  la  Fundació  Bancària  Caixa  d’Estalvis  i  Pensions  de  Barcelona  “la  Caixa”. 
Aquesta  quantia  es  complementarà  amb  una  aportació  econòmica  de  la  URV,  que 
representarà com a mínim un 40% del cost total de l’estada, en concepte d’altres despeses 
relacionades. 
 
La quantia de l’ajut es lliurarà en dos terminis. El primer, corresponent al 75% del total, es 
tramitarà  una  vegada  resolta  la  convocatòria  i  formalitzada  l’acceptació  per  part  del 
beneficiari/ària. El segon pagament, corresponent al 25% restant de l’ajut, es realitzarà en 
rebre la URV la documentació justificativa prevista a les bases de convocatòria. 
 
Justificació de l’ajut 
 
Les persones beneficiàries han de justificar el treball efectuat i acreditar‐ho, com a màxim, 
en el termini d’un mes des de la data d’acabament de l’estada objecte de l’ajut mitjançant 
els documents següents: 
 
1. Memòria científica detallada d’assoliment dels objectius de la sol∙licitud. 
2. Certificació  original  signada  per  la  persona  investigadora  responsable  del  centre 

                                                            

2 Objectius, metodologia, pla de treball i viabilitat en el temps previst 
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d’acollida sobre el treball realitzat i les dates en què s’ha dut a terme. 
3. Memòria econòmica detallada de la despesa realitzada, que inclourà la documentació 

justificativa corresponent. 
 
Resultats esperats 
 
Els resultats esperats són els següents: 
 
1. Difusió del  resultats mitjançant publicacions  internacionals de  recerca  (revistes  amb 

factor d’impacte, conferències internacionals de prestigi, etc.). 
2. Obtenció del doctorat internacional. 
3. Avançar  en  la  millor  formació  dels  investigadors  a  través  de  l’adquisició  de  nous 

coneixements i tecnologies (transferència de coneixements). 
4. Preparació de futurs projectes de recerca conjunts,. 
5. Aprenentatge  de  tecnologies,  ús  d’infraestructures  (equips/laboratoris)  i  intercanvi 

d’experiències en recerca. 
 
Calendari 
 

 Octubre‐desembre 2016:........... Elaboració de convocatòria 

 Febrer 2017: ............................... Publicació de la convocatòria 

 Març‐abril 2017  ......................... Presentació de sol∙licituds 

 Maig 2017 .................................. Avaluació i concessió dels ajuts 
 
Difusió 
 
La convocatòria dels ajuts, així com  la seva concessió, serà difosa a través dels canals de 
comunicació habituals d’ambdues entitats, que inclouen, entre d’altres, el web i les xarxes 
socials. 
 
Qualsevol actuació generada o  resultat derivat hauran de citar, en  l’apartat adequat,  la 
Fundació Bancària “la Caixa” i la Universitat Rovira i Virgili com a entitats finançadores, fent 
esment del número de referència assignat a l’activitat. 


