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1. Objecte i dotació econòmica dels ajuts

Ajuts Beatriz Galindo
Convocatòria 2020

1. Objecte
• Concessió a les Universitats, per concurrència competitiva, dels ajuts Beatriz Galindo (100, any 2020) per a l’atracció de talent investigador que

hagi realitzat part de la seva carrera professional a l’estranger (vinculació docent, investigadora i/o coordinadors d’equips en una Universitat o
centre d’R+D estranger) amb la finalitat d’afavorir la captació i formació de capital humà investigador i la seva mobilitat en sectors d’interès
estratègic nacional, així com promoure la qualitat i la competitivitat del personal docent i investigador a les universitats espanyoles.

• La finalitat última d'aquestes ajudes és facilitar que aquesta incorporació es realitzi amb caràcter estable en el temps.

2. Modalitats
• Ajut Beatriz Galindo sènior:

o Perfil docent i investigador: acreditar una experiència de, com a mínim, 7 anys en docència i investigació a l’estranger des de l’obtenció del 
títol de doctor/a.

o Qualificació igual o superior a 8 punts sobre 10.
o Selecció per un panell internacional d’experts.

• Ajut Beatriz Galindo júnior:
o Perfil docent i investigador: acreditar una experiència de, com a màxim, 7 anys en docència i investigació a l’estranger des de l’obtenció del 

títol de doctor/a.
o Qualificació igual o superior a 7 punts sobre 10.
o Selecció per un panell internacional d’experts.

3. Selecció dels ajuts / investigadors/res
• Un panell internacional d’experts seleccionarà els ajuts a les Universitats, així com l’investigador/a amb qui la Universitat beneficiària celebrarà el

contracte d’investigador distingit (art. 23, Llei 14/2011, d’1 de juny de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació) per un període de 4 anys.

4. Cofinançament i pressupost
• Cofinançament:

o Ajut Beatriz Galindo sènior: 65.000 € (MCIU) - 25.000 € (Universitats).
o Ajut Beatriz Galindo júnior: 35.000 € (MCIU) - 15.000 € (Universitats).

• La quota patronal de l’investigador distingit serà finançada per la universitat.
• Els ajuts Beatriz Galindo es finançaran pel MCIU amb un màxim de 4,7 M€ anualment durant quatre anys: 18,8 M€.
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2. Procediment de selecció dels ajuts i dels investigadors
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nvestigador/a

Ajuts Beatriz Galindo

Sol·licituds 
(màx. 5)

Candidats
(màx. 3 x 

sol·licitud)

Selecció 
(X mesos)

Selecció 
(< 1 mes)

Contractació

45 dies naturals
(10/02/2020 – 25/03/2020)

Panell internacional d’expertsPanell internacional d’experts
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3. Presentació de sol·licituds de les universitats / investigadors - res
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1. Formulari (https://ciencia.sede.gob.es/).

2. Termini presentació: Del 10/02/2020 al 25/03/2020 (BOE 8 (09/01/2020)).

3. Justificar la necessitat i oportunitat de l’ajut Beatriz Galindo (màx. 5 sol·licituds per Universitat):

1. Descripció general:

1. Tipus d’ajut sol·licitat: Sènior o Júnior.

2. CV dels investigadors i/o docents proposats (màx. 3 per sol·licitud).

3. Cada investigador: memòria sobre projecte docent, investigador i de transferència de coneixement.

2. Projecte docent que haurà de realitzar l’investigador/a.

3. Projecte d’investigació i transferència del coneixement que haurà de realitzar l’investigador/a.

4. Procés per a la integració de l’investigador/a en el personal docent i investigador de la Universitat, una 
vegada finalitzi el contracte d’investigador distingit.

5. Impacte desitjat a la Universitat.

Nota: Les sol·licituds hauran de presentar-se en anglès i en espanyol. L'extensió dels projectes no podrà ser 
superior a 11.000 paraules.

4. Signatura del representant legal per mitjans electrònics

https://ciencia.sede.gob.es/
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4. Avaluació de sol·licituds de les universitats

Ajuts Beatriz Galindo
Convocatòria 2020

1. MCIU designarà un panell internacional d’experts

2. Qualificació entre 0 i 100 punts

3. Criteris d’avaluació:

1. Projecte de necessitat docent de la Universitat (fins a 25 punts)

2. Projecte de necessitat d’investigació i transferència de coneixement de l’investigador/a (fins a 25 punts)
1. Investigació planificada per la Universitat (fins a 12,5 punts)

2. Transferència del coneixement planificada per la Universitat (fins a 12,5 punts)

3. Descripció del procés d’integració de l’investigador/a (fins a 25 punts)
1. Qualitat i precisió del procés (fins a 12,5 punts)

2. Planificació del procés (fins a 12,5 punts)

4. Impacte per a la Universitat (fins a 25 punts)
1. Impacte en la millora de la prestació i gestió dels serveis d'R+D + I de la Universitat (fins a 12,5 punts)

2. Impacte en el projecte docent i investigador de la Universitat (fins a 12,5 punts)

4. Puntuació total necessària per superar l’avaluació:
1. Sènior: > 80 punts

2. Júnior: > 70 punts

5. Nombre de sol·licituds beneficiàries = nombre d’ajuts oferts (100, any 2020)
1. Sènior: fins a 40

2. Júnior: fins a 60
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5. Avaluació de sol·licituds dels investigadors/res
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1. MCIU designarà un panell internacional d’experts

2. Qualificació entre 0 i 100 punts

3. Criteris d’avaluació:

1. Currículum vitae de l'investigador/a (fins a 40 punts)

2. Projecte docent de l’investigador/a (fins a 25 punts)

3. Projecte d’investigació i de transferència del coneixement de l’investigador/a (fins a 25 punts)

1. Investigació planificada per la Universitat (fins a 12,5 punts)

2. Transferència del coneixement planificada per la Universitat (fins a 12,5 punts)

4. Impacte en la formació, ocupabilitat o trajectòria acadèmica i professional del candidat /a (fins a 10 punts)

4. Puntuació mínima necessària per superar l’avaluació: 80 punts
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6. Característiques del contracte d’investigador distingit
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1. Universitat + investigador/a = contracte d’investigador distingit (art. 23 Llei 14/2011, d’1 de juny de la Ciència,
la Tecnologia i la Innovació).

2. Durada: 4 anys.
3. Període de formalització: 1 mes (des de data de publicació de la resolució de selecció). Data d’incorporació:

dins de l’any de concessió
4. Objecte: realització d’activitats d’investigació, docència o la direcció d’equips humans, centres d’investigació,

instal·lacions o programes científics i tecnològics de gran rellevància dins el marc de funcions i objectius de la
Universitat.

5. Durada de la jornada laboral, horaris, festes, permisos i vacances (constar de manera expressa)
6. Contractes de treball amb altres entitats:

1. Autorització expressa de la universitat
2. Respecte pel règim d’incompatibilitats

7. Extinció del contracte: causes (art. 23 Llei 14/2011, d’1 de juny de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació).
8. Variació de les condicions d’avaluació i selecció: 

1. Interrupció del tràmit d’incorporació
2. Pèrdua del dret a l’ajut i, si escau, reintegrament de l’ajut

9. Renúncies i baixes
1. Renúncia: no incorporació
2. Baixa: ordinària i anticipada

10. Incompatibilitats
4. Incompatibles: Altres ajuts públics o privats de finalitat anàloga o salaris de naturalesa similar. Excepció
5. Compatibles: Millores econòmiques de la Universitat sobre l’import mínim de cofinançament
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7. Dotació econòmica dels contractes
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1. Cofinançament del contracte d’investigador distingit:
1. Sènior:

1. MCIU (Ajuts Beatriz Galindo): 65.000 €
2. Universitat: 25.000 €

2. Júnior:
1. MECD (Ajuts Beatriz Galindo): 35.000 €
2. Universitat: 15.000 €

2. La quota patronal de la Seguretat Social dels investigadors/res contractat: Universitat.
3. Els ajuts Beatriz Galindo es finançaran pel MECD amb un màxim de 4,7 M€ anualment durant

quatre anys: 18,8 M€

8. Pagament a les universitats

1. Pagament:
1. Primera anualitat: presentació de còpia del contracte
2. Segona anualitat: Venciment de l’any natural 1
3. Tercera anualitat: Venciment de l’any natural 2
4. Quarta anualitat: Venciment de l’any natural 3

2. L’any natural computa a partir de la data del darrer pagament del MCIU
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9. Seguiment dels ajuts
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1. MCIU, a través d’un panell internacional de seguiment.

2. Seguiment ordinari: Informe anual / compte justificatiu

1. Entitat encarregada: Universitat.

2. Contingut: Un informe per cada investigador/a.

3. Finalitat: Acreditar els objectius assolits.

4. Lloc de presentació: Seu electrònica del MCIU.

5. Terminis: mes d’/de XXX de 2021, 2022, 2023 i 2024.

3. Avaluació:

1. Informe justificat d’avaluació: coneixement de la universitat.

2. Qualificació: “Apte” / “No apte”. Si “no apte”, reintegrament parcial.

4. Absència de presentació d’informe anual. Reintegrament fins a 100%.

5. Seguiment i control extraordinari.
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