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1. Programa de requalificació del sistema universitari espanyol, del Ministeri
d’Universitats. Modalitats. Distribució de places i pressupost per modalitat
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1. Programa de requalificació del sistema universitari espanyol, del
Ministeri d’Universitats. Distribució de places i pressupost per modalitat
 Objecte. Concessió directa de subvencions, amb caràcter plurianual, a universitats públiques

per a la requalificació de el sistema universitari espanyol.
 Finalitats i modalitats:

a) Ajudes Margarita Salas per a la formació de joves doctors
b) Ajudes per a la requalificació del professorat universitari funcionari o contractat mitjançant la

promoció de la mobilitat de personal docent i investigador
c) Ajudes María Zambrano per a l'atracció de talent

 Finançament.
a) L'import de les subvencions que regula aquest Reial decret ascendeix a un total de 361.560.000

euros per al període 2021-2023.
b) Distribució entre les universitats beneficiàries (Annex I)

1. Nombre de persones que han obtingut el títol de doctor o doctora en cadascuna d'elles en els anys 2017,
2018 i 2019 i

2. Nombre de personal docent i investigador equivalent a temps complet que exercia les seves funcions en les
mateixes en el curs 2019-2020
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1. Programa de requalificació del sistema universitari espanyol, del
Ministeri d’Universitats. Distribució de places i pressupost per modalitat
Ajudes Margarita Salas per a la formació de joves doctors (50% de la subvenció)
 Estades de formació en una universitat pública espanyola o bé en universitats i centres de

recerca estrangers, així com en OPI espanyols sempre que l'últim any de l'estada es realitzi
en una universitat pública espanyola seleccionada per aquests joves doctors.

 Durada de dos o tres anys.
 Requisits mínims (sense perjudici dels requisits addicionals):

i. Títol de doctor: com a màxim dos anys (data d'obtenció i data de tancament)
ii. Estada en universitat o centre de recerca públic diferent d'aquell en què van obtenir el doctorat
iii. En el cas d'estades en universitats o centres de recerca situats a l'estranger o centres de recerca

públics espanyols, l'últim any de l'ajuda s'ha de fer en una universitat pública espanyola,
seleccionada per la persona.

 Documentació mínima: CVA del candidat/a, historial de el grup receptor, memòria d'impacte i
carta d‘acceptació

 Lloc de presentació de sol·licituds: les universitats públiques en què hagin obtingut el títol de
doctor.
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1. Programa de requalificació del sistema universitari espanyol, del
Ministeri d’Universitats. Distribució de places i pressupost per modalitat
Ajudes per a la Requalificació del professorat universitari funcionari o contractat
 Estades de formació en una universitat o centre de recerca públics diferent a aquell en el que

mantenen la relació estatutària o laboral.
a) En el cas de professorat permanent, durada d'un, dos o tres anys. Per als Professors/es ajudants

doctors/es, durada d'un o dos anys.
b) Els professors/es ajudants doctors mantindran la reserva de plaça
c) Requisits del candidat/a:

i. Exercir-se en universitats públiques espanyoles com a Professor/a Titular d'Universitat, Professor/a
Contractat/a Doctor i Professor/a Ajudant Doctor o equivalents de caràcter autonòmic

ii. Sol·licitar la incorporació en una universitat o centre de recerca públics diferents d'aquell en què mantenen la
relació estatutària o laboral

iii. El professorat titular d'universitat i el contractat doctor no ha de superar deu anys de servei en aquestes
figures.

 Documentació mínima: CVA del candidat/a, historial de el grup receptor, memòria d'impacte i
carta d‘acceptació

 Lloc de presentació de sol·licituds: les universitats públiques on mantenen relació contractual.
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1. Programa de requalificació del sistema universitari espanyol, del
Ministeri d’Universitats. Distribució de places i pressupost per modalitat
Ayudas María Zambrano para la atracción de talento internacional
 Atracció a universitats públiques espanyoles de personal docent i investigador amb trajectòria

postdoctoral acumulada en universitats o centres d'investigació estrangers.
a) Personal docent i investigador, de nacionalitat espanyola o d'un altre país, amb una trajectòria

postdoctoral acumulada no inferior a 24 mesos en universitats o centres de recerca espanyols o
situats fora d'Espanya diferents al de la defensa de la tesi doctoral.

b) Podran tenir una durada d'un, dos o tres anys.
c) Requisits del candidat/a:

i. Estar desenvolupant projectes d'investigació en universitats o centres situats fora d'Espanya.
ii. Que les estades es desenvolupin en universitats públiques espanyoles.
iii. Justificació de l'impacte del seu incorporació.

 Documentació mínima: CVA del candidat/a, historial de el grup receptor, memòria d'impacte i
carta d‘acceptació

 Lloc de presentació de sol·licituds: les universitats públiques d’acollida.
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1. Programa de requalificació del sistema universitari espanyol, del
Ministeri d’Universitats. Distribució de places i pressupost per modalitat
 Obligacions de les universitats. Convocatòria plurianual d'ajuts en les tres modalitats

(condicions en Annex II i ordre ministerial):
a) Publicació de convocatòria: Web URV i enllaç en web de Ministeri d'Universitats: 1 mes des de la

publicació de la resolució de concessió (05/07/2021)
b) Resolució de concessió de les universitats: < 01/12/2021
c) Si cal, publicació de convocatòria de resultes: 18 mesos
d) Altres: BDNS – Article 14 Llei General de Subvencions

 Criteris d'avaluació – Comissió de selecció (majoria de vocals externs): fins a 100 punts
a) CVA del candidat/a .................................................................................................... fins a 50 punts
b) Historial cientificotècnic del grup receptor ................................................................. fins a 30 punts
c) Memòries justificatives .............................................................................................. fins a 20 punts

 La puntuació mínima necessària per superar l'avaluació serà de 80 punts
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1. Programa de requalificació del sistema universitari espanyol, del
Ministeri d’Universitats. Distribució de places i pressupost per modalitat
 La quantia de les ajudes de cada modalitat seran les següents:

a) L'import mensual de les ajudes Margarita Salas per a joves doctors serà de 3.500 euros
bruts per als que sol·licitin realitzar l'estada a l'estranger i 2.800 euros bruts per als que la
realitzin a Espanya.

b) Les ajudes per a la requalificació del professorat universitari seran equivalents al seu sou
actual més una prima addicional de mobilitat del 20% de l'esmentat sou brut.

c) L'import mensual de les ajudes María Zambrano per a l'atracció de talent serà de 4.000
euros bruts.

d) En totes les modalitats hi haurà un pagament únic de com a màxim 3.500 euros en
concepte de despeses de trasllat.



10A member of Comissió de Política Científica i de Transferència – 4/2021 – 18/06/2021

Recerca 
i innovació

1. Programa de requalificació del sistema universitari espanyol, del
Ministeri d’Universitats. Distribució de places i pressupost per modalitat

Programa Margarita Salas - URV
 Vinculació laboral: contracte URV
 Durada: 2 anys (1 any a l’estranger i 1 any a Espanya (*). Data màxima: fins a 31/12/2024
 Salari Brut:

 1r any: 31.674 € bruts/any (3.500 € * 12 mesos / 1,326)
 2n any: 25.339 € bruts/any (2.800 € * 12 mesos / 1,326)

 Nombre de places: 32 (mín.) – Cost en euros: 2.531.20,00 (**)
 Avaluació per àmbits de coneixement
 1 sola comissió avaluadora formada per:

 Co-presidència: 2 vicerectors/es
 5 investigadors/es de reconegut prestigi (4 han de ser, com a mínim, de fora de la URV)

(*) Preferiblement la URV
(**) Això es calculant el màxim de cost possible per plaça. Hem de resoldre considerant que, com a mínim, el 50% de tot el pressupost va a
aquest programa
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1. Programa de requalificació del sistema universitari espanyol, del
Ministeri d’Universitats. Distribució de places i pressupost per modalitat

Programa Requalificació - URV
 Ajuts de mobilitat URV
 Durada: 1 any a l’estranger (preferiblement)
 Nombre d’ajuts: 9 (màx.) – Cost en euros: 792.627,51
 Preferible Lectors (*) per promocionar l’aplicació de la normativa de desvinculació
 Avaluació per àmbits de coneixement
 1 sola comissió avaluadora (**) formada per:

 Co-presidència: 2 vicerectors/es
 5 investigadors/es de reconegut prestigi (4 han de ser, com a mínim, de fora de la URV)

(*) Qui sigui lector en el dia que tanca la convocatòria a la URV. Pot ser que un lector ja sigui agregat en el moment de
gaudir de l’estada.
(**) A poder ser, la mateixa que per Margarita Salas
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1. Programa de requalificació del sistema universitari espanyol, del
Ministeri d’Universitats. Distribució de places i pressupost per modalitat

Programa Maria Zambrano - URV
 Vinculació laboral: contracte URV
 Durada: 2 anys. Data màxima: fins a 31/12/2024

 Salari Brut: 36.199 € bruts/any (4.000 € * 12 mesos / 1,326)

 Nombre de places: 17 (mín.) – Cost en euros: 1.691.500,00

 Avaluació per àmbits de coneixement

 1 sola comissió avaluadora (*) formada per:
 Co-presidència: 2 vicerectors/es

 5 investigadors/es de reconegut prestigi (4 han de ser, com a mínim, de fora de la URV)

(*) A poder ser, la mateixa que per Margarita Salas
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1. Programa de requalificació del sistema universitari espanyol, del
Ministeri d’Universitats. Distribució de places i pressupost per modalitat

Taula resum URV

Pressupost URV 5.016.945,00

Modalitat Import Nombre Pressupost % Observacions

Margarita Salas 79.100,00 32 2.531.200,00 50,45 2 anys (1+1)

Requalificació PDI 9 792.627,51 15,80 1 any

María Zambrano 99.500,00 17 1.691.500,00 33,72 2 anys

Despeses URV 58 5.015.327,51 99,97 Mínim: 36 ajuts

Diferència 1.617,49
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1. Programa de requalificació del sistema universitari espanyol, del
Ministeri d’Universitats. Distribució de places i pressupost per modalitat

Despeses de trasllat (màxim 3.500,00 €)

País de destino
Ayuda mensual 
para estancia y 
manutención

Ayuda máxima para 
gastos de 
instalación

Ayuda máxima para 
gastos de viaje

Suma total ayuda Mobilidad 
(Instalación + viaje)

Proposta distribució proporcional 
dels 3.500€ (Valor columna 

E/Max*3,500€)
Alemania 2.577,00 € 1.950,00 € 600,00 € 2.550,00 € 2.412,16 €                                 
Argentina 2.453,00 € 1.819,00 € 1.200,00 € 3.019,00 € 2.855,81 €                                 
Australia 2.289,00 € 1.646,00 € 1.200,00 € 2.846,00 € 2.692,16 €                                 
Austria 2.395,00 € 1.758,00 € 600,00 € 2.358,00 € 2.230,54 €                                 
Bélgica 2.765,00 € 2.147,00 € 600,00 € 2.747,00 € 2.598,51 €                                 
Brasil 2.650,00 € 2.026,00 € 1.200,00 € 3.226,00 € 3.051,62 €                                 
Bulgaria 2.150,00 € 1.500,00 € 600,00 € 2.100,00 € 1.986,49 €                                 
Canadá 2.355,00 € 1.716,00 € 1.200,00 € 2.916,00 € 2.758,38 €                                 
Chile 2.387,00 € 1.749,00 € 1.200,00 € 2.949,00 € 2.789,59 €                                 
China 2.219,00 € 1.573,00 € 1.200,00 € 2.773,00 € 2.623,11 €                                 
Chipre 2.173,00 € 1.524,00 € 600,00 € 2.124,00 € 2.009,19 €                                 
Colombia 2.624,00 € 1.998,00 € 1.200,00 € 3.198,00 € 3.025,14 €                                 

Anexo. Importes de las ayudas por país de destino (Font: MUN) Càlculs URV



A member of 

www.urv.cat
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