AJUTS PER FOMENTAR LA INCORPORACIÓ I VISUALITZACIÓ
D’INVESTIGADORS EMERGENTS A LA URV–BANCO SANTANDER 2013
(LINE2013)
CONSULTES FREQÜENTS
Data d'actualització: 29 d’abril de 2013

Quan finalitza el termini de presentació de sol·licituds?
El termini de presentació és el 17 de maig de 2013.
A la sol·licitud, quina documentació cal presentar en paper i quants
exemplars?
La sol·licitud consta de la documentació següent
1. Imprès de sol·licitud
2. Memòria científico–tècnica
3. Autoritzacions i documentació adient segons el que estableixen els punts 6 i 7
de l’apartat i en els apartats 8 i 9
4. Currículum vitae de cadascun dels membres de l'equip d'investigació. Cas que
la URV disposi d'aquest document en format electrònic a la base de dades
institucional, aquest document no caldrà presentar-lo.
Tota la documentació es presentarà en format paper en un sol exemplar original i
degudament signada.
La regla general diu que un investigador només pot participar amb
dedicació única en un sol projecte. Hi ha alguna excepció a aquesta regla?
No.
En l'actualitat participo amb dedicació total/compartida en un projecte del
Plan Nacional o d'altres de similars. Puc presentar-me a aquesta
convocatòria?
Les bases (apartat 4 punt 1.5.) estableixen, entre altres requisits, que
l'investigador principal del projecte no pot haver participat en els darrers tres anys,
a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud, en un projecte
d'investigació del Pla estatal d'R+D+I o en d’altres similars, en el qual
l’investigador principal fos de la URV. Excepcionalment, es podrà considerar la
possibilitat que hagin estat dos anys en lloc de tres, si el projecte en què s’ha
participat tenia aquesta durada.
Per a la resta de l'equip investigador (apartat 4. Punt 2.) es valorarà de manera
positiva que compleixi els mateixos requisits que l’investigador principal.
Ara bé, les bases diuen (apartat 4. Punt 3.) que l'equip investigador podrà comptar
amb el suport i assessorament d'altres investigadors de dins i fora de la URV en

qualitat de col·laboradors científics que constaran en el pla de treball, encara que
no compleixin el requisit abans citat.
És possible que dos investigadors actuïn coordinadament com a
investigadors principals del projecte?
No. La figura de l'investigador principal és única.
¿Quina extensió ha de tenir el meu currículum vitae?
Resta al seu criteri, però es recomanable resumir-lo als últims 10 anys. Recordi
que el currículum vitae no cal presentar-lo si la URV en disposa d'aquest
document en format electrònic a la base de dades institucional (webgrec.urv.es).
Cas de presentar-lo, cal utilitzar el model d'imprès normalitzat.
Un investigador que hagi obtingut ajuts del Programa Ramón y Cajal i no
s'hagi incorporat encara a la URV, pot presentar-se a aquesta convocatòria
com a investigador principal?
Sí, sempre i quan compleixi els requisits establerts a l'apartat 4 de la convocatòria
en el moment de la seva entrada en vigor: 21 de febrer de 2013.
Segons la convocatòria, en l'apartat 2.3 de l'imprès de sol·licitud poden
inscriure's com a membres de l'equip a investigadors d'organismes
diferents de la URV. És vàlida qualsevol entitat?
No. Únicament són vàlides les entitats següents: centres públics d'R+D, centres
privats d'R+D sense ànim de lucre i centres tecnològics. Si és necessària la
participació d'investigadors pertanyents a altre tipus d'entitats, aquestes persones
només poden figurar al pla de treball del projecte.
He de sol·licitar la subvenció a costos totals o a costos marginals?
A costos marginals, és a dir, aquells que s'originen exclusivament pel
desenvolupament de les activitats corresponents a la realització del projecte.
Com s'imputen les despeses de personal en el cas de costos marginals?
Només compta el personal contractat temporal o en règim de formació aliè al
vinculat estatutària o contractualment de forma permanent amb la URV.
És possible dedicar part de la despesa de personal a complements
salarials?
No.
Què significa l'acrònim EPO?

Ens Promotor Observador. Es refereix a qualsevol empresa o entitat, pública o
privada, espanyola o estrangera, que estigui interessada en els resultats d'un
determinat projecte al qual es vinculen sense que això signifiqui que puguin rebre
cap tipus d'ajut a càrrec d'aquesta convocatòria.
Hi ha una empresa interessada en els resultats del meu projecte (EPO). On
puc obtenir el model de document per a l'informe de la citada empresa?
Es tracta d'un informe en format lliure, que cal presentar al registre, juntament
amb la resta de la documentació.
Ja he elaborat l'imprès de sol·licitud i la memòria científico–tècnica i imprès
tots dos documents. Una vegada recollides totes les signatures, què he de
fer?
Cal afegir, en el seu cas, la documentació complementària adient (veure apartat 6,
8 i 9 de la convocatòria) i presentar els documents originals al registre del Servei
de Gestió de la Recerca (Carrer Marcel·lí Domingo, 2-6 - 43007 Tarragona) o
qualsevol altre Registre de la URV.
També es pot presentar d’acord amb la forma que estableix l’article 38 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú. En aquest últim cas, la persona interessada
ho haurà de comunicar al Servei de Gestió de la Recerca mitjançant tèlex,
telegrama o fax, dins del període de presentació de sol·licituds
Vaig presentar la meva sol·licitud dins de termini. Quan sabré si és
correcta?
A mesura que s'efectua la primera revisió dels projectes (de caràcter
administratiu) per comprovar que la documentació presentada és tota, aquests
reben una referència que es comunica a l'investigador principal per correu
electrònic. Fins que no rebin aquesta referència, els investigadores hauran
d'abstenir–se d'enviar cap document al Servei de Gestió de la Recerca.
Vaig presentar la meva sol·licitud dins de termini, però mancaven algunes
coses que ja puc completar. He d'enviar–les immediatament?
No. Cal esperar fins que rebi un correu electrònic en el que se li comunicarà la
referència del seu projecte. Llavors podrà enviar allò que desitgi tot esmentant
aquesta referència. Si ho fa abans, la seva tramesa no podrà ser incorporada al
seu expedient per falta de referència.

