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ANNEX 5 

Ajudes per a estades temporals d’Investigadors Convidats, en el marc del Subprograma 
“Atracció de Talent” 

 
El Subprograma “Atracció de Talent”  contempla accions  de millora científica i generació de 
coneixement que incrementen el potencial investigador dels grups existents. Entre aquestes accions 
s’inclouen ajudes per a la captació de talent i la disponibilitat de recursos humans altament 
qualificats per a les activitats d’investigació. 

Així doncs, el Vicerectorat d'Investigació i Política Científica fa pública aquesta Convocatòria de 
ajudes per a estades temporals d’investigadors d’excel·lència de caràcter postdoctoral en el marc del 
seu Subprograma “Atracció de Talent” d’acord amb les BASES següents: 

1. OBJECTE  

L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió d’ajudes per a la realització d’estades temporals 
d’investigadors de reconegut prestigi al si de les estructures d’investigació de la Universitat de 
València. 

2. SOL·LICITANTS I BENEFICIARIS 

2.1 Podrà sol·licitar aquestes ajudes el/la  director/a de qualsevol departament/institut/ERI que tinga 
interès a acollir, per motius d’investigació, un Investigador Convidat de reconegut prestigi científic, 
amb vinculació en els darrers cinc anys amb altres universitats o centres d'investigació, per a una 
estada d’investigació en la Universitat de València durant el bienni 2016-2017. 

2.2 la sol·licitud s’haurà d’incloure la justificació raonada del director/a d’un grup d’investigació 
inscrit en el Registre d’estructures d’Investigació de la UV, o que haja sol·licitat la seua inscripció. 

2.3 L’investigador convidat haurà d’haver estat vinculat contractualment a un centre d’investigació 
durant els darrers 5 anys. 

3. CONDICIONS DE GAUDIMENT 

3.1 L’ajuda es destinarà al finançament d'una estada temporal d'un/a investigador/a convidat/da, 
ininterrompuda, d’acord amb les condicions establertes para a cada modalitat: 

3.1.1 MODALITAT A: estades destinades a investigadors de reconegut prestigi amb una dotació bruta 
mensual de 2000€  i una dotació per ajuda de viatge. Així mateix, els beneficiaris s’inclouran en la 
pòlissa d’assegurança d’accidents de la Universitat de València. La durada de l’estada serà de 1 mes a 
3 mesos, prorrogable excepcionalment fins a un total de 6 mesos, prèvia sol·licitud justificada. 
L’investigador convidat que obtinga una ajuda en aquesta modalitat no podrà tornar a participar en 
la mateixa en les convocatòries dels 2 anys següents a l’any de concessió.  

3.1.2 MODALITAT B: estades destinades a directors de centres d’investigació o de grups 
d’investigació de reconegut prestigi internacional i amb una trajectòria científica de especial 
rellevància, amb una dotació bruta mensual de 6.000€  i una dotació per ajuda de viatge. En aquesta 
modalitat, es podran concediran un màxim de 10 ajudes. Els beneficiaris també s’inclouran en la 
pòlissa d’assegurança d’accidents de la Universitat de València. La durada de l’estada serà de 15 dies 
a 3 mesos. 

El Vicerectorat d’Investigació i Política Científica podrà declarar deserta total o parcialment aquesta 
modalitat, a la vista dels CV presentats i dels informes de la Comissió d’Investigació. 
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3.2 Els beneficiaris nacionals de països NO pertanyents a la Unió Europea 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. 

Els beneficiaris nacionals de països pertanyents a la Unió Europea hauran de sol·licitar al seu país la 
documentació necessària que els permeta l’assistència sanitària dins del Sistema de Seguretat Social 
espanyol. 

3.3. 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. 

3.4. Aquestes ajudes seran incompatibles amb qualsevol altra ajuda de característiques similars 
concedida per la Universitat de València o per la Fundació General de la Universitat de València. 
També seran incompatibles amb qualsevol altra ajuda de característiques similars concedida a 
l'investigador estranger sol·licitant per qualsevol administració pública estatal o autonòmica, amb 
coincidència de dates de gaudiment.    

4. FORMALITZACIÓ I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS  

4.1 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 convocatòria. 

4.2 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 30 dies naturals 
després. 

4.3 Amb caràcter general, cada departament, institut o ERI podrà presentar una única sol·licitud per 
a cada modalitat, que haurà d'estar aprovada pel Consell del departament/institut/ERI d’adscripció i 
haurà d'incloure, necessàriament,  la documentació següent: 

4.3.1 una Memòria Justificativa (màxim 5 fulls) del projecte i l’ infrastructura científica de què es 
disposa, signada pel director/a d’un grup d’investigació  inscrit en el Registre d’estructures 
d’Investigació de la UV, segons el model normalitzat disponible en el Servidor WEB. 

4.3.2 el currículum vitae del candidat 

4.3.3 una fitxa resum del C.V. segons el model normalitzat disponible en el Servidor WEB, que 
inclourà : 

A)Indicadors generals de qualitat de la producció científica:  

- Nombre de tesis doctorals dirigides en els darrers 10 anys 

- Nombre de cites totals 

- Mitjana del nombre de cites/any durant els darrers 5 anys 

- Nombre de publicacions totals en primer quartil 

- Altres indicadors de qualitat 

B)La classificació del seu centre de procedència en el Academic Ranking of World Universities, 
Times Higher Education, QS World University Rankings o altres indicadors d’excel·lència anàlegs. 

4.3.4  acreditació de la seua vinculació contractual durant els darrers 5 anys amb altres universitats o 
centres d'investigació. 

4.3.5 certificació de l’acord del Consell del Departament/Institut/ERI. 
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4.3.6 acreditació de l’autorització per part de la institució de procedència per a la realització de 
l’estada 

Aquells departaments i instituts en els quals 25 o més PDI, a temps complet o equivalent, hagen 
obtingut, al menys, 10 punts per persona en la darrera Memòria d’Investigació avaluada, podran 
presentar fins a un total de 2 sol·licituds a la Modalitat A, degudament prioritzades. 

5. 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. Així mateix, quan la quantitat total sol·licitada supere les disponibilitats 
pressupostàries, la Comissió d'Investigació podrà establir criteris addicionals de selecció, com la 
desestimació progressiva de les peticions d'aquells departaments, instituts o ERIS que hagen gaudit 
d’una ajuda per a investigadors convidats en anteriors edicions o d’altres. 

La decisió es farà pública, de conformitat amb el punt 4 de les “Normes Generals de Procediment”, 
mitjançant Resolució del Vicerectorat d’Investigació i Política Científica, a proposta de la Comissió 
d’Investigació, que contindrà les ajudes i l’import corresponent. 

6. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS 

6.1 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. 

6.2 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. 

6.3 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. 

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