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Descripció general/Objecte 
Ajuts per a la contractació i la incorporació de personal investigador doctor al sistema català de 
ciència i tecnologia. 

 

Pressupost total 
8.658.000,00 €. El programa Beatriu de Pinós 2018 està cofinançat per la Unió Europea a través del 
programa COFUND de les Accions Marie Sklodowska-Curie per a la contractació d’investigadors per 
part de programes de excel·lència i amb moviment transnacional dins el Programa Marc 
“Horizon2020” 
 

Dotació de l’ajut 
1. Cost de contractació: 132.300 €/3 anys (44.100 €/any) 
2. Import complementari de 12.000 € 
 

Conceptes de finançament 
1. Cost de contractació: 

• Retribució del personal investigador i quota patronal de la Seguretat Social 
• L’entitat beneficiària assumirà la diferència fins al cost total 
• L’entitat beneficiària pot incrementar la retribució del personal investigador amb fons propis 

2. Import complementari. Accions realitzades pel personal investigador durant el període 
d’execució: 
• Elegibles: 

o Activitats de formació científica i capacitació professional (gestió, organització, 
emprenedoria...) 

o Accions destacades de recerca (conferències i congressos, treballs de camp, estades de 
recerca de curta durada a l’estranger) 

o Despeses de les activitats de recerca (reunions internacionals, subscripcions material 
bibliogràfic, material fungible, publicació de resultats) 

o Despeses associades a drets de propietat intel·lectual 
• No elegibles: equipament d'oficina i de laboratori, inclosos ordinadors i serveis tècnics o 

informàtics. 
 

Durada de l’ajut 
3 anys. Període de contractació/incorporació: 

• 12/12/2019 (data de publicació de la resolució de concessió) 
• 01/02/2021 (data prevista en la convocatòria) 

 

Beneficiari/ària 
Universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries amb seu a Catalunya 
 

Receptor/a 
Investigador/a responsable d’acollida 
 

Destinatari/ària 
1. Títol de doctor entre 01/01/2012 i 31/12/2017: 
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• Data d'obtenció del doctorat: data de lectura i aprovació de la tesi. 
• Ampliació de la data d'obtenció del doctorat. Supòsits: 

o Baixa per maternitat o paternitat. 
o A càrrec de menors de 6 anys, persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial o 

persones més grans de 65 anys dependents. 
o Malaltia greu o un accident amb una baixa mèdica igual o superior als sis mesos. 
o Estatus de persona refugiada, segons la Convenció de Ginebra de 1951. 

2. Mínim de 2 anys d'experiència postdoctoral fora de l'Estat espanyol en la data d'incorporació. 
Vinculació en un sola institució o bé en institucions diferents 

3. Residència o treball a l'Estat espanyol ≤ 12 mesos en els darrers 3 anys anteriors en la data de 
presentació de sol·licitud. Personal investigador refugiat: la regla de mobilitat aplica a partir de 
la data d'obtenció del reconeixement oficial de persona refugiada, segons la Convenció de 
Ginebra de 1951 

 

Documentació 
1. Formulari general: 

• Dades de l’investigador/a responsable i de l’entitat d’acollida 
• Dades de la persona candidata: personals, requisits, acadèmiques, estades postdoctorals, 

projecte de recerca, aspectes ètics 
• Documentació annexa 
• Altres dades / processos: declaració responsable, protecció de dades personals, acceptació 

de condicions i protocol de presentació 
Nota: Les persones que signin les sol·licituds per mitjans telemàtics s'han d'autenticar a través 
dels sistemes de signatura electrònica admesos per la seu electrònica de la Generalitat de 
Catalunya. 

2. Document annex: 
• Breu CV de la persona candidata 
• Descripció del grup de recerca i de l’entitat d’acollida 
• Pla de treball de l’activitat científica i formativa de la persona candidata 
• Aspectes comunicatius, de disseminació i ètics del projecte de recerca 

 

Procediment de concessió 
Concurrència competitiva 
 

Criteris d’avaluació 
1. Primera fase: avaluació individual i telemàtica per experts externs > qualificació cientificotècnica 

(0 a 10), segons criteris i ponderacions: 
• Excel·lència: .......................................................................................................................... 60% 

o Projecte i activitats de recerca ....................................................................... 15% 
o Grup receptor ................................................................................................. 15% 
o Currículum de la persona candidata ............................................................... 30% 

• Impacte: ............................................................................................................................... 25% 
o Capacitat de lideratge ....................................................................................... 5% 
o Activitats de capacitació i especialització ......................................................... 5% 
o Impacte potencial i estratègic en R+D ............................................................ 10% 
o Activitats de difusió i comunicació ................................................................... 5% 

• Planificació i gestió de la proposta ...................................................................................... 15% 
o Pla de treball del projecte i activitats de recerca i capacitació ........................ 5% 
o Entitat ............................................................................................................... 5% 
o Seguiment de la persona candidata ................................................................. 5% 
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2. Segona fase: comissions avaluadores en forma de panels per àmbit de coneixement 
• Persones externes i expertes de diferents àmbit científics 
• Revisió de les puntuacions obtingudes a la primera fase d’avaluació 
• Acord de la puntuació definitiva 

 

Presentació 
• Lloc: ...................................... http://web.gencat.cat/ca/tramits/ 
• Termini de candidats/tes: .... 13/12/2019 – 03/02/2020 – 14 hores (hora local de Barcelona) 
• Termini d’entitats: ................ 07/02/2020 – 14/02/2020 
 

Data prevista de concessió 
Sis mesos a partir de la publicació de la convocatòria al DOGC (12/12/2019) > 12/06/2020 
 

Normativa 
• Bases reguladores 
• Bases de convocatòria 

 
Més informació 
• Web de l’actuació 
 

Òrgan convocant 
Departament d’Economia i Coneixement 
 

Òrgan gestor 
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 
 

Instrument financer: Pla d’R+D+I – Programa – Subprograma – Actuació 
Beatriu de Pinós. Ajuts per a la contractació i la incorporació de personal investigador doctor al 
sistema català de ciència i tecnologia 
 

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 i de la Salut Humanitats 
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Annex 
 
Aquesta taula, que us pot servir de guia, mostra els perfils (en mitjana) del personal investigador 
seleccionat dins el programa Beatriu de Pinós en els darrers 5 anys. També teniu informació sobre 
els rangs entre els quals es troba aquest personal investigador per a cada paràmetre analitzat. 
 

Àmbit científic N. Publicacions N. Cites 
Cites per 

publicació 
Publicacions 

citades 

Ciències 
21,1 

(1-276) 
920,7 

(16-21137) 
29 

(4,1-116,6) 
 19,5 

(1-269) 

Ciències de la Vida 1 
13,8 

(4-34) 
528,6 

(38-2877) 
37,1 

(8,2-159,8) 
13,4 

(4-32) 

Ciències de la Vida 2 
15,1 

(2-180) 
662,7 

(48-8517) 
47,5 

(8,3-353,6) 
14,5 

(2-177) 

Enginyeries i 
Arquitectura 

19,2 
(4-35) 

728,3 
(163-2799) 

41,3 
(7,6-167,2) 

18 
(4-33) 

Ciències Mèdiques i de 
la Salut 

13,2 
(2-35) 

489,7 
(4-1220) 

40,3 
(2-145) 

12,8 
(2-34) 

Ciències Socials 
5,6 

(1-20) 
126,3 

(2-1048) 
15,3 

(0,7-87,3 
5 

(1-19) 

Humanitats 
5,5 

(1-13) 
73,7 

(2-462) 
8,9 

(0,7-46,2) 
5 

(1-13) 

 
 

Àmbit científic Índex-H 
Publicacions en 

primer quartil 
International 
Collaboration 

Publicacions amb 
empreses 

Ciències 
13,3 

(1-94) 
16,1 

(1-271) 
12,9 

(0-274) 
0,3 

(0-3) 

Ciències de la Vida 1 
12,8 

(4-24) 
10,9 

(0-29) 
7,6 

(1-26) 
0,21 
(0-4) 

Ciències de la Vida 2 
13 

(4-62) 
11,4 

(1-137) 
5,1 

(0-18) 
0,2 

(0-5) 

Enginyeria i 
Arquitectura 

14,8 
(8-47) 

12,7 
(1-33) 

9,1 
(1-23) 

1,1 
(0-7) 

Ciències Mèdiques i de 
la Salut 

12,4 
(2-29) 

9,9 
(0-31) 

4,6 
(0-18) 

0,4 
(0-5) 

Ciències Socials 
5,6 

(1-19) 
3,2 

(0-15) 
2,1 

(0-15) 
0,1 

(0-1) 

Humanitats 
3,9 

(1-12) 
3,1 

(0-10) 
1,8 

(0-5) 
0 
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Llegenda 

 

 

Metric name 
Specific 
metric? 

Self-
citations 

Types of 
publications 

Other 
options 

Specified Explanations 

 Scholarly Output - - All publication types - 
Articles, Conference Papers, 
Reviews, Books and Book Chapters 

 Citation Count - included All publication types - 
Articles, Conference Papers, 
Reviews, Books and Book Chapters 

 Citations per Publication - included All publication types - 
Articles, Conference Papers, 
Reviews, Books and Book Chapters 

 Cited Publications - included All publication types - 
Articles, Conference Papers, 
Reviews, Books and Book Chapters 

 h-indices h-index included All publication types - 
Articles, Conference Papers, 
Reviews, Books and Book Chapters 

 Publications in Top 25% Journal 
Percentiles by CiteScore 
Percentile 

- - All publication types 
1st 
quartile 

Articles, Conference Papers, 
Reviews, Books and Book Chapters 

Number of International 
collaboration 

International 
collaboration 

- All publication types   
Articles, Conference Papers, 
Reviews, Books and Book Chapters 

 Number of Academic-Corporate 
Collaboration 

- - All publication types - 
Articles, Conference Papers, 
Reviews, Books and Book Chapters 
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