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  ANNEX 3 

Ajudes per al desenvolupament de línies d’investigació estratègiques 
mitjançant la figura d’investigador distingit, en el marc del Programa “Atracció 

de Talent” del Vicerectorat d’Investigació i Política Científica 

1.- OBJECTE 

La present convocatòria té per objecte facilitar el desenvolupament de línies d’investigació d’interès 

estratègic per a la Universitat de València. 

Amb aquesta finalitat es procedirà a la contractació de dos investigadors doctors sèniors baix la 

modalitat de contracte d’investigador distingit previst en l’article 23 de la Llei 14/2011, de 1 de juny, 

de la ciència, la tecnologia i la innovació. 

 

2.- BENEFICIARIS 

Podran ser beneficiaris de les ajudes investigadors doctors de nacionalitat espanyola o d’un país 

membre de la Unió Europea, o estrangers residents a Espanya en el moment de sol·licitar l’ajuda, que 

acrediten la experiència i el currículum vitae necessaris per a ser considerats investigadors de 

reconegut prestigi a l’àmbit de les línees estratègiques que s’indiquen a l’Annex 3.1 

3.- CONDICIONS DE GAUDIMENT.   

3.1. Duració. L’ajuda tindrà una durada màxima de cinc anys, període estimat com a raonable per al 

desenvolupament i consolidació de les línies d’investigació a potenciar. 

3.2. Incompatibilitats. La percepció d'aquesta ajuda és incompatible amb la dedicació 

investigadora en altres organismes públics o privats d’investigació que implique vinculació contractual 

o estatutària de l'interessat/da, tret de la percepció de complements  puntuals derivats de la 

participació en  projectes i contractes derivats de l’aplicació de l’article 83 de la Llei Orgànica 6/2001, 

de 21 de desembre, d’Universitats. 

3.3. Docència. Els investigadors beneficiaris d’aquestes ajudes podran col·laborar en tasques 

docents en matèries relacionades amb la seua investigació, fins a un màxim de 60 hores per any, 

incloent-hi assignatures dins del pla d’estudis i també altres tipus de cursos de formació.  

El personal investigador haurà de sol·licitar l'autorització al vicerectorat competent, amb especificació 

de les tasques encomanades, els programes formatius i la seua duració i amb la conformitat prèvia del 

departament o institut implicat. 

3.4 Reserva dels resultats de la investigació.  La titularitat de la propietat industrial derivada 

dels resultats de la investigació en projectes, contractes i convenis en què participen els beneficiaris o 

beneficiàries d’aquest Programa correspon a la Universitat de València, sense perjudici del dret 

d’aquells/es a participar en els rendiments que es deriven de conformitat amb la legislació vigent. 

Els beneficiaris o beneficiàries d’aquest Programa estan obligats a observar la deguda reserva 

respecte a les dades o informació confidencial de caràcter científic, tècnic o comercial als quals pogués 

accedir durant el desenvolupament de la seua investigació. 
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La violació d’aquesta obligació, així com la utilització indeguda de la informació, suposarà incórrer en 

les responsabilitats de qualsevol tipus que resulten procedents, i serà exigible directament al causant 

la indemnització dels danys i perjudicis ocasionats. 

3.5 Permisos i llicències. Els permisos inferiors o iguals a 30 dies requeriran la conformitat per 

escrit del Director/a del departament/institut d’adscripció, amb especificació de la destinació, l’objecte 

i la duració de l'estada. El beneficiari haurà de presentar còpia d'aquesta conformitat davant el 

Vicerectorat d'Investigació i Política Científica, per al seu coneixement. 

Els permisos superiors a 30 dies requeriran l'autorització prèvia del Vicerectorat d'Investigació i Política 

Científica. A tal efecte, l’interessat/da haurà de presentar davant l’esmentat Vicerectorat una sol·licitud 

per escrit, amb especificació de la destinació, objecte i dates d'inici i finalització de l'estada i amb la 

conformitat del Director/a del departament/institut d’adscripció. Estudiada la petició, el Vicerectorat 

d'Investigació i Política Científica autoritzarà per escrit, si escau, l'esmentada estada.  

3.6. Altres Incidències. Qualsevol altra incidència relativa al desenvolupament de l’ajuda requerirà 

la corresponent autorització del Vicerectorat d'Investigació i Política Científica, amb sol·licitud prèvia 

per escrit de l’interessat/da. 

3.7. La concessió i el gaudiment d’aquesta ajuda no implica cap compromís quant a la posterior 

incorporació del beneficiari a la plantilla de la Universitat. 

3.8. La participació en aquesta Convocatòria implica la total acceptació de les presents bases. 

Qualsevol dubte o qüestió que pogués sorgir en la seua interpretació serà resolta pel Vicerectorat 

d’Investigació i Política Científica. 

4.- FORMALITZACIÓ DE LES 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. Els candidats afegiran a la sol·licitud telemàtica els documents següents: 

4.2.1. DNI o passaport. 

4.2.2. Currículum vitae  

4.2.3. Fotocòpia confrontada del títol de doctor 

4.2.4  Memòria dels objectius a complir i planificació temporal del desenvolupament de la línia 

d’investigació durant els 5 anys de durada de l’ajuda. 

5.- PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ.   

5.1. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, i una vegada revisades, es publicarà en el 

Tauler d’Anuncis i en la pàgina WEB del Servei d’Investigació ( http://www.uv.es/=uvalen/ 

cat/investigacio.html ) una resolució del  Vicerectorat d’Investigació i Política Científica en què s’aprove 

la llista provisional de persones admeses i excloses, amb indicació de la causa d’exclusió, així com la 

relació de totes les sol·licituds que no reunisquen els requisits exigits, per tal que, en el termini de deu 

dies, s'esmene la falta, es complete la documentació preceptiva, amb indicació que, altrament, es 

considerarà que desisteix de la seua sol·licitud o es presenten les al·legacions que s’estimen 

oportunes. 
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5.2. Transcorregut el termini de reclamacions, mitjançant  resolució del Vicerectorat d’Investigació i 

Política Científica es publicarà en la referida pàgina web, la relació definitiva de persones admeses, 

excloses i desistides. 

5.3. La valoració de les sol·licituds admeses se realitzarà, de conformitat amb el “Barem per a la 

contractació de Personal Investigador Doctor” establert al Reglament del Personal Investigador de la 

Universitat de València, que s’adjunta com a Annex 3.2. 

5.4. Finalitzat el procés d’avaluació, es publicarà en l’esmentada pàgina WEB del Servei d’Investigació 

la relació provisional de les sol·licituds avaluades per a que en el termini de 10 dies, es presenten les 

al·legacions que els sol·licitants estimen oportunes, amb indicació que no es considerarà cap mèrit no 

acreditat durant el període de sol·licitud o d’esmena i millora. 

5.5. Finalitzat aquest termini, i revisades les al·legacions presentades, el Vicerectorat d’Investigació i 

Política Científica aprovarà la resolució definitiva, que es publicarà en el Tauler d’Anuncis i en la pàgina 

WEB del Servei d’Investigació.  
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ANNEX  3.1 

Línees d’investigació a desenvolupar 

 

1.  Línia d’Investigació “Genòmica Computacional” 

 

2.  Línia d’Investigació “Integració de materials híbrids en aplicacions 

optoelectròniques” 
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ANNEX  3.2 

 
Barem per a la contractació de Personal Investigador Doctor 

a) Producció Científica (fins a 40 punts) relacionada amb l’objecte del contracte: la 

direcció de tesis, publicació d’articles científics, llibres capítols de llibre i monografies i 

presentació de treballs en reunions científiques es valorarà d’acord amb el Barem per a la 

valoració de la Memòria Anual d’Investigació vigent en el moment de la publicació de la 

convocatòria. 

b) Mèrits preferents relacionats amb l’objecte del contracte (fins a 20 punts): 

valoració de la memòria presentada pels candidats. La Comissió d’Investigació podrà 

acordar la realització d’una entrevista amb l’objecte de concretar millor la valoració dels 

mèrits preferents. 

c) Participació en projectes d’investigació competitius (fins a 15 punts): 

c.1-per cada any de participació acreditada com a membre de l’equip a temps 

complet en projectes d’investigació de convocatòries competitives del Pla Nacional d’I+D o 

Programes Autonòmics, s’assignaran 3 punts 

c.2-per cada any de participació acreditada com a membre de l’equip en projectes 

d’investigació europeus, s’assignaran 5 punts 

d) Participació en activitats de transferència del coneixement (fins a 15 punts): 

d.1-per cada any de participació acreditada com a membre de l’equip a temps 

complet en contractes i convenis per a realitzar projectes d’investigació, s’assignaran 3 

punts. Queden excloses d’aquest barem les prestacions de serveis, assessories i activitats 

formatives.  

d.2-per figurar com a co-inventor/coautor en patents, models d’utilitat o altres 

tipus de propietat industrial o intel·lectual, s’assignaran 5 punts 

e) Estades postdoctorals en altres universitat i centres d’investigació diferents del 

centre d’obtenció de la tesi doctoral (fins a 10 punts): 

e.1-per cada any acreditat d’estada en altres universitats i centres d’investigació, 

finançada per convocatòries competitives del Programa Marc Europeu,  Pla Nacional d’I+D 

o Programes Autonòmics, s’assignaran 5 punts. Les estades hauran de tenir una durada 

mínima de 30 dies consecutius. 

 e.2-per cada any acreditat d’estada en altres universitats i centres 

d’investigació, sense finançament competitiu, s’assignaran 2 punts. Les estades hauran de tenir una 

durada mínima de 30 dies consecutius. 
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