
CRITERIS DE PARTICIPACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA EN LES CONVOCATÒRIES 

D’AJUDES PER A LA INCORPORACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR DOCTOR 

 

Preàmbul 

 

Els darrers anys, la política d’incentiu de la recerca científica i tecnològica ha inclòs, entre altres 

mesures, la contractació d’investigadors, tecnòlegs i personal tècnic i de suport a l’I+D+i per part 

de les universitats. L'experiència acumulada com a conseqüència de la participació de la nostra 

entitat en aquests programes, entre els quals destaca el Programa «Ramón y Cajal», va 

aconsellar revisar els criteris utilitzats per a orientar la nostra participació al programa, que va a 

passar de criteris essencialment docents, a criteris de rendiment i qualitat de la investigació . Es 

tracta, sens dubte, d'una situació complexa derivada de la configuració del sistema espanyol de 

ciència i tecnologia, agreujada per la crisi i la utilització que s’ha fet de la taxa de reposició, però 

el fet és que durant els anys transcorreguts des de l'engegada del Programa «Ramón y Cajal» 

s'ha incorporat a la nostra institució a través d'aquest i altres programes més d’un centenar de 

doctors. L’ èxit i la rendibilitat d’aquests programes és innegable, doncs ha permés l’obtenció de 

un elevat nombre de projectes del European Research Council, que ha fet de la nostra institució 

la universitat de la Comunitat Valenciana i una de las de l’Estat espanyol amb major nombre de 

projectes del pilar de ciència excel·lent del Programa Marc de la Unió Europea.  Aleshores, cal 

incidir en criteris de rendiment i qualitat de la investigació, promovent la incorporació de 

personal investigador excel·lecent en totes les àrees de coneixement.     

Per aquest motiu, amb l’objectiu d’enfortir el potencial investigador de la Universitat de València 

i afavorir la participació en programes per a la contractació de personal investigador amb el grau 

de doctor, a proposta de la Comissió d’investigació, reunida en sessió de 4 de novembre de 2019, 

s’aproven els següents criteris que regiran l’esmentada participació.    

 

Condicions generals 

Podran optar a la participació en les convocatòries de contractació de doctors tots els 

Departaments, Instituts i Eris.  

En el cas de convocatòries que impliquen compromís econòmic per a la Universitat de València, 

després de la publicació de la convocatòria de què es tracte, el Vicerectorat amb competències 

en matèria d’investigació emetrà una comunicació amb les condicions específiques de 



participació en la convocatòria en funció de criteris de viabilitat, oportunitat, proporcionalitat i 

adequació a les disponibilitats pressupostàries i al Pla estratègic de la UV, establint, si fóra 

necessari el procediment de selecció de les sol·licituds mitjançant l’acord de la Comissió 

d’Investigació. 

Les propostes hauran d’anar acompanyades de l'acord favorable del Consell del 

Departament/Institut/ERI on la persona candidata haja d'incorporar-se en el cas que la 

sol·licitud siga concedida.  

Aquest acord garantirà el compromís dels departaments, instituts o ERIs d'oferir al personal 

investigador contractat una incorporació adequada en les seues estructures, incloent l’adopció 

de les mesures necessàries per a proporcionar-li l'espai necessari per a dur a terme la seua 

investigació. Així mateix, l'acord haurà de garantir la participació en les tasques docents de la 

persona contractada en un departament de la UV, en els termes recollits en la convocatòria. 

 

La persona contractada s’incorporarà a la UV en el departament, institut o ERI que haja sol·licitat 

la seua incorporació, i estarà adscrita a alguna de les àrees de coneixement de les esmentades 

estructures, tret del cas en que la incorporació de la persona tinga per objecte la formació de 

una nova línia de investigació, no vinculada a les àrees de coneixement de l’estructura i en 

aquest cas estarà adscrita a l'àrea de coneixement més afí a la seua especialitat. 

La persona contractada podrà integrar-se en un grup d’investigació inscrit en el Registre 

d’Estructures d’Investigació de la UV, o iniciar el procediment de creació del seu propi grup 

d’investigació. 

Els contractes que se celebren amb els beneficiaris d’aquestes ajudes tindran la durada màxima 

que establisca la convocatòria. No obstant això, finalitzat aquest període podran ser contractats 

com personal investigador doctor, de conformitat amb el Programa Marc per a la Contractació 

de Personal Investigador Doctor de la Universitat de València, mitjançant el contracte de 

personal investigador doctor de 5 anys de durada màxima, conforme a la legislació laboral 

vigent, les normes d’organització i funcionament de la institució i a les disponibilitats 

pressupostàries, sempre que s’acredite l’acompliment dels següents requisits: 

 • Informe favorable del consell de departament, institut o òrgan equivalent de 

l’estructura de recerca interdisciplinar-ERI. 

 • Haver obtingut l’avaluació positiva I3  



Així mateix, en el cas que la convocatòria de procedència preveja l’establilització de la persona 

contractada, el compliment dels requisits establerts al Programa Marc per a la Contractació de 

Personal Investigador Doctor de la Universitat de València, encetarà el procediment per a la 

creació dels llocs de treball de caràcter permanent de conformitat amb la legislació vigent. 

Disposició derogatòria 

Amb l’entrada en vigor d’aquests criteris queden derogats els “Criteris de Participació de la 

Universitat de València en les convocatòries d’ajudes per a enfortir la capacitat dels grups 

d’investigació mitjançant la incorporació de doctors” aprovats  pel Consell de Govern en sessió 

de 28 de febrer de 2012 i modificats en sessió de 17 de desembre de 2013 i 7 de juliol de 2017.      

Disposició final 

Els presents criteris seran d’aplicació a partir de l'endemà de la seua publicació en el Tauler 

Oficial de la Universitat de València.    

Aprovat en Consell de Govern de 5 de novembre de 2019. ACGUV 220/2019


