
 

ANNEX 3 
Realització d’estades temporals de personal investigador de reconegut prestigi 
de la Universitat de Califòrnia a Berkeley, convidats per grups d’investigació de 
la Universitat de València. 

1. Beneficiaris 

1.1. Podrà sol·licitar aquestes ajudes els director o directores dels Departaments i dels Instituts 

de la Universitat de València que desitgen convidar a un investigador de reconegut prestigi 

de la Universitat de Califòrnia a Berkeley, per a una estada d’investigació en la Universitat de 

València durant l’ any 2015. 

1.2 El investigador responsable del grup d’acollida haurà d’haver participat en la memòria 

d’investigació dels darrers 3 anys amb un mínim de 12 punts. 

2. Condicions de gaudiment. 

2.1.L’ajuda es destinarà a cobrir despeses de desplaçament i estada del beneficiari en la Universitat 

de València, amb una durada màxima de 6 mesos. Inclourà una quantitat màxima de 1500 € per a 

les despeses de viatge (únicament per a un viatge d’anada i tornada en un mitjà públic de transport, 

en tarifa turista o equivalent) i una dotació bruta mensual de 2000€ en concepte de manutenció i 

allotjament. 

2.2.Els beneficiaris seran inclosos en la pòlissa d’assistència sanitària que manté la Universitat de 

València, que podrà ser extensible als familiars que l’acompanyen durant l’estada. 

2.3.La subvenció concedida estarà subjecta a les preceptives retencions d’IRPF. Per a evitar la 

doble imposició, el/la professor/a convidat/da haurà d’aportar un Certificat de Residència Fiscal 

signat per les autoritats fiscals del seu país de residència. 

3. Formalització i termini de presentació de les sol·licituds 

3.1.Les sol·licituds, adreçades al Vicerectorat d’Investigació i Política Científica, hauran de presentar-

se amb tota la documentació requerida d’acord amb les normes generals de procediment establertes 

a l’annex 1 d’aquesta Resolució. 

3.2.El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà al dia següent de la publicació d’aquesta 

resolució al Tauler d’Anuncis i a la pàgina WEB del Servei d’Investigació, i finalitzarà 20 dies naturals 

després. 

3.3.Els candidats hauran de presentar la documentació següent: 

3.3.1.- formulari de sol·licitud , segons model adjunt, degudament complimentat. 

3.3.2. el currículum vitae del candidat. 

3.3.3. una fitxa resum del C.V. del candidat, segons el model normalitzat adjunt 

3.3.4.  acreditació de la seua vinculació contractual a la UCB. 

3.3.5. memòria d’activitats a realitzar, aprovada pel Consell del Departament/Institut/ERI 

4. Procediment de concessió 

Les ajudes seran concedides per Resolució del Vicerectorat d’Investigació i Política Científica a 

proposta de la Comissió d'Investigació, que informarà les sol·licituds presentades en funció de 

l'interès científic de les activitats a desenvolupar, el curriculum del candidat i les disponibilitats 

pressupostàries. 

[8] 
 



 

 

La decisió es farà pública mitjançant Resolució del Vicerectorat d’Investigació i Política Científica, a 

proposta de la Comissió d’Investigació, que contindrà les ajudes i l’import corresponent. 

5. Obligacions dels Beneficiaris 

5.1 En cas necessari, els beneficiaris nacionals de països NO pertanyents a la Unió Europea hauran 

d’acreditar, amb caràcter previ a l’inici del gaudiment de l’ajuda, el corresponent Visat per 

estudis/investigació o Permís de Residència vigent. 

5.2 Una vegada finalitzada l’estada, i en el termini màxim de 3 mesos, l’investigador/a visitant 

haurà de trametre al Vicerectorat d’Investigació un informe sobre la tasca realitzada i els resultats 

obtinguts, amb el vist i plau del seu professor/a Responsable. L’incompliment d’aquesta obligació 

podrà comportar l’exclusió dels beneficiaris de futures ajudes que poguera convocar el Vicerectorat 

d’Investigació. 

5.3 En les publicacions que es pogueren derivar de la investigació dins del marc d’una d’aquestes 

estades s’haurà de fer constar la condició d’Investigador/a Convidat/da de la Universitat de València. 

5.4 L’acceptació de l’ajuda implica la de les bases fixades en aquesta convocatòria. 
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