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Descripció general/Objecte 
Ajuts (100) destinats a l’atracció de talent investigador que ha realitzat part de la seva carrera 
professional a l'estranger per 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/o investigador en les universitats espanyoles. 
 
La forma contractual utilitzada serà la d’investigador distingit (art. 23 Llei 14/2011 d’1 de juny de 
la Ciència, la Tecnologia i la Innovació). 
 
Pressupost total 
18.800.000 € (4.700.000 €/any). 
 
Dotació de l’ajut 
1. Modalitat Sènior: 260.000 €/4 anys. (65.000 €/any). 
2. Modalitat Júnior: 140.000 €/4 anys. (35.000 €/any). 
 
Conceptes de finançament 
1. Retribució de l’investigador distingit 
Nota: La quota patronal de l’investigador distingit serà finançada per la universitat. 
 
Durada de l’ajut 
4 anys. Període de contractació/incorporació: 

• Data de contractació: DD/MM/AAAA (un mes des de la data de publicació de la resolució de 
concessió). 

• Data d’incorporació: Dins de l’any de concessió (fins al desembre de 2020). 
 
Beneficiari/ària 
Universitats públiques espanyoles. 
 
Receptor/a 
Departament/grup de recerca. 
 
Destinatari/ària 
1. Títol de doctor 
2. Experiència docent i investigadora a l’estranger: 

• Modalitat Beatriz Galindo – Sènior: 7 anys (com a mínim) des de l’obtenció del títol de 
doctor/a. 

• Modalitat Beatriz Galindo – Júnior: Menys de 7 anys des de l’obtenció del títol de doctor/a. 
 
Documentació 
1. Sol·licitud online: 

• Un màxim de 5 sol·licituds per universitat. 
• Cada sol·licitud inclourà com a màxim 3 investigadors/es candidats/es. 

2. Documentació a presentar per la Universitat: 
• Descripció General: 

o Tipologia d’ajut que es sol·licita (Sènior o Júnior). 
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o CV de les persones candidates proposades. 
o Memòria de les persones candidates (projecte docent, investigador i de transferència). 

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

l’investigador/a. 
• Procés per a la integració de l’investigador/a en el col·lectiu PDI de la Universitat, una vegada 

finalitzi el contracte d’investigador distingit. 
• Impacte desitjat per a la Universitat. 

3. Documentació que el candidat ha de presentar al Departament/grup de recerca: 
• CV de la persona candidata. 
• Projecte docent de l’investigador/a. 
• Projecte d’investigació i de transferència del coneixement de l’investigador/a, incloent: 
• Impacte en la formació, ocupabilitat o trajectòria acadèmica i professional del candidat/a. 

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. 
 
Procediment de concessió 
Concurrència competitiva 
 
Criteris i procés d’avaluació 
1. Primera fase: avaluació de les sol·licituds de la Universitat per un panell d’experts externs > 

qualificació cientificotècnica (0 a 10), segons criteris i ponderacions: 
• Projecte de necessitat docent de la Universitat: ................................................................. 25% 
• Projecte de necessitats d’investigació i transferència de l’investigador/a: ......................... 25% 

o Investigació planificada per la Universitat ........................................................ 12.5% 
o Transferència del coneixement planificada per la Universitat ......................... 12.5% 

• Descripció del procés d’integració de l’investigador/a:....................................................... 25% 
o Qualitat i precisió del procés ............................................................................ 12.5% 
o Planificació del procés ...................................................................................... 12.5% 

• Impacte per a la Universitat ................................................................................................. 25% 
o Impacte en la millora de la presentació i gestió de serveis d’R+D+I ................ 12.5% 
o Impacte en el projecte docent i investigador de la Universitat ........................ 12.5% 

Nota: La puntuació mínima en aquesta fase és: 
o 80 punts, en el cas de la modalitat Sènior 
o 70 punts, en el cas de la modalitat Júnior. 

2. Segona fase: Avaluació de les sol·licituds dels investigadors/es: 
• Currículum Vitae de l’investigador/a: .................................................................................. 40% 
• Projecte docent de l’investigador/a: ................................................................................... 25% 
• Projecte d’investigació i transferència del coneixement de l’investigador/a: .................... 25% 

o Investigació planificada per la Universitat ........................................................ 12.5% 
o Transferència del coneixement planificada per la Universitat ......................... 12.5% 

• Impacte en la formació, ocupabilitat o trajectòria del candidat ......................................... 10% 
Nota: La puntuació mínima en aquesta fase és 80 punts. 
 
Presentació 
• Lloc:.................................................... https://ciencia.sede.gob.es/  *Pendent d’activació 
• Termini de candidats/tes:.................. 10/02/2020 fins el 25/03/2020 
• Termini d’entitats:............................. 10/02/2020 fins el 25/03/2020 
 
Data prevista de concessió 
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Sis mesos a comptar des de la publicació de la convocatòria (09/01/2020) > 09/07/2020 
 
Normativa 
• Bases de la convocatòria 
• Bases reguladores 
 
Més informació 
• Web de l’actuació 
 
Òrgan convocant 
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 
 
Òrgan gestor 
Agencia Estatal de Investigación 
 
Instrument financer: Pla d’R+D+I – Programa – Subprograma – Actuació 
Plan Estatal de Política Científica, Técnica y de Innovación 2017-2020 
Programa Estatal de Promoción del Talento y Empleo en I+D 
Subprograma Estatal de Incorporación 
 
Modalitat de participació 
Projectes d’R+D+I 
Infraestructura cientificotècnica 
Recursos humans. Estudiants de grau 
Recursos humans. Estudiants de màster 
Recursos humans. Personal investigador en formació 
Recursos humans. Personal investigador postdoctoral 
Recursos humans. Personal investigador en consolidació 
Recursos humans. Personal investigador consolidat 
Recursos humans. Personal de suport a l’R+D+I 
Accions complementàries 
 
Àmbit científic 
Ciències Ciències Socials 
Ciències de la Vida  Enginyeria i Arquitectura 
Ciències Mèdiques Humanitats 
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