
 
BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA PROPI DEL VICERECTORAT 
D'INVESTIGACIÓ I TRANSFERENCIA DE CONEIXEMENT PER AL FOMENT DE LA I+D+I EN 
LA UNIVERSITAT D'ALACANT 2017 (Resolució de 15 de Juny de la vicerectora d’Investigació i 
Transferència de Coneixement) 
 
 
ANNEX I 
AJUDES PER A ESTUDIS DE MASTER OFICIAL I INICIACIÓ A LA INVESTIGACIÓ 
 
 
1. Objecte i finançament 
 
Promoure la iniciació en el coneixement dels problemes cientificotècnics d'actualitat i els 
mètodes utilitzats per a resoldre'ls per mitjà de la concessió d’ajudes per a la formació 
d’estudiants matriculats en un màster oficial de la Universitat d'Alacant que els capacite per a 
continuar estudis de doctorat. 
 
Els fons necessaris per a aquestes ajudes seran consignats en una aplicació pressupostària 
del capítol IV del pressupost de despeses del Vicerectorat d’Investigació i Transferència de 
Coneixement per un import de 75.000.-euros. 
 
 
2. Característiques de les ajudes 
 
Un màxim de 25 ajudes, que es gaudirà en l'any 2018, els plans formatius de les quals es 
desenvoluparan obligatòriament entre els mesos de gener a juliol, en el departament o institut 
universitari de la Universitat d'Alacant a què es trobe adscrit la persona responsable de la 
tutoria acadèmica de la persona candidata i que haja visat la memòria d'activitats.  
 
La quantia total de cada ajuda serà de 3.000 euros, cofinançada entre el grup d’investigació al 
que s’incorpore la persona beneficiària amb un import de 1.000 euros i pel Vicerectorat 
d’Investigació i Transferència de Coneixement amb un import de 2.000 euros. 
Aquest cofinançament per part del grup d’investigació serà aportada amb anterioritat al 
lliurament del primer pagament. L'incompliment d'aquesta obligació suposarà la revocació de 
l'ajuda i la seua assignació al següent de la llista de reserva. 
 
L'ajuda també inclou l'exempció de les taxes acadèmiques pels conceptes de primera matrícula 
en els crèdits del corresponent programa de màster de la Universitat d'Alacant en el que estiga 
matriculat el beneficiari. 
 
La Universitat d'Alacant inclourà a les persones beneficiàries en una pòlissa col·lectiva 
d'accidents 
 
 
3. Pagament de les ajudes 
 
L'abonament de l'ajuda es realitzarà en dos pagaments, el primer dels quals per import de 
1.000 euros es lliurarà en el moment de l'acceptació i sempre que s'haja complit el compromís 
de cofinançament del grup, i el segon, pels 2.000 euros restants després del lliurament de la 
memòria final descrita en el punt 10 d'aquest annex. 
 
En tot cas haurà de quedar acreditada el compliment dels requisits de l'article 13 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, mitjançant declaració responsable.  
 
En cas de renúncia justificada i considerada com a tal pel Vicerectorat d'Investigació i 
Transferència de Coneixement, el grup d'investigació assumirà el finançament corresponent a 
la tercera part del primer pagament. En qualsevol altre cas s'incoarà l'oportú expedient de 
revocació i reintegrament de l'ajuda. 
 
La concessió i gaudi d'aquesta ajuda no implica relació contractual o estatutària amb la 
Universitat d'Alacant, ni tampoc suposa un compromís d'incorporació posterior del personal 
beneficiari a la seua plantilla. 



 
 
4.Drets i obligacions de les persones beneficiaris 
 
Les persones beneficiàries d’aquestes ajudes tindran els drets següents: 
 

a) Incorporar-se al grup d'investigació a què pertanga la persona responsable de la 
tutoria acadèmica i al departament o institut universitari d'investigació que haja avalat la 
sol·licitud. 
b) Obtenir de la Universitat d'Alacant la col·laboració i suport necessari per al 
desenvolupament normal dels seus estudis i programa formatiu, d'acord amb les 
disponibilitats de la Universitat. 
c) Percebre la dotació econòmica que corresponga a l’ajuda en la forma que estableix 
aquest annex. 

 
El personal beneficiari d’aquestes ajudes tindrà les obligacions següents: 
 

a) Executar l’ajuda en els terminis que estableix aquest annex. 
b) Complir amb aprofitament el pla de formació presentat en la sol·licitud. 
c) Mantenir una estreta col·laboració amb la persona responsable de la tutoria 
acadèmica, amb vista al compliment del programa de formació i el calendari d'activitats 
presentat, i comprometre's a fer els desplaçaments que siguen necessaris per a complir 
els objectius proposats. 
d) Ajustar-se a les normes pròpies de funcionament de la Universitat d'Alacant. 
e) Dur a terme la seua tasca en el grup d'investigació i departament o institut 
universitari de la Universitat d'Alacant al qual s'haja incorporat. 
f) Formalitzar els informes, formularis i la resta de documents que, en relació amb el 
gaudi de l’ajuda, li remeta el Vicerectorat d'Investigació i Transferència de 
Coneixement. 
g) Comunicar al Vicerectorat d'Investigació i Transferència de Coneixement la renúncia 
a la ajuda que li haja sigut concedida, així com qualsevol incidència que s'opose o 
menyscabe l'obtenció dels objectius previstos en aquest annex. Qualsevol variació en 
les condicions que s’hagen tingut en compte per a l'avaluació de les sol·licituds donarà 
lloc, si escau, a l'anul·lació de l’ajuda, amb audiència prèvia de la persona interessada. 
h) Fer referència a la seua condició de persona beneficiària d'una ajuda per a estudis 
de Màster i iniciació a la investigació del Vicerectorat d'Investigació i Transferència de 
Coneixement en les publicacions i altres resultats que puguen derivar-se de les 
activitats i investigació desenvolupades durant el període en què s’ha beneficiat de 
l’ajuda. 
i)Publicar en RUA els resultats d´investigació obtinguts a l’empara d´aquesta ajuda. 
j) Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control financer que puguen dur a terme 
els òrgans competents de la Universitat d'Alacant i aportar la informació que li siga 
requerida en l'exercici de les actuacions anteriors segons el previst en la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions. 
k) Respectar les normes fixades en aquest annex, així com les que la Universitat 
d'Alacant determine, en l'àmbit de les seues competències, per a supervisar i avaluar el 
desenvolupament del seu treball. 

 
La percepció d'una ajuda per a estudis de Màster i la iniciació a la investigació, inclosa 
l'exempció de taxes acadèmiques, és incompatible amb altres beques o ajudes finançades amb 
fons públics o privats per la mateixa finalitat, així com amb sous o salaris que impliquen 
vinculació contractual o estatutària de la persona beneficiària si menyscaba o impossibilita el 
compliment del pla de formació. En tot cas aquesta ajuda serà incompatible amb les beques de 
col·laboració finançades pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. 
 
 
5.  Requisits de les persones sol·licitants 
 
Podran sol·licitar aquestes ajudes les persones espanyoles, nacionals de qualsevol Estat 
membre de la Unió Europea i estrangeres amb permís de residència a Espanya, que estiguen 
matriculades oficialment en 60 crèdits d'un màster oficial de la Universitat d'Alacant durant el 
curs acadèmic 2017-2018, que capacite per a continuar estudis de doctorat, i que reunisquen 
els requisits següents: 



 
a) Estar en possessió d'un títol universitari espanyol de grau o equivalent, o títol estranger que 
haja sigut declarat equivalent o homologat pel MECD, la finalització d'estudis del qual siga 
posterior a l'1 de gener de 2015 i no estar en disposició legal d'obtenir un títol acadèmic de 
màster oficial. 
 
b)  Estar matriculat en un màster oficial en la Universitat d'Alacant en el curs 2017-2018. 
 
c) Comptar amb un expedient acadèmic del títol de grau, llicenciatura, arquitectura, enginyeria, 
enginyeria tècnica o diplomatura, amb una nota mitjana igual o superior, en l’escala 0 a10, 
calculada de conformitat amb l’establert en el Reial Decret 1125/2003 de 5 de setembre, a la 
nota de referència per a cada branca de coneixement, d’acord amb l’adscripció que 
corresponga al títol en el Registre d’Universitats, Centres i Títols (RUCT). 
 
 
 

  Branques de coneixement dels 
ensenyaments universitaris 

Nota mitjana mínima per nivell de títol universitari 

1.º cicle 2.º cicle Cicle llarg Grau 

Arts i Humanitats  - 7,32 7,21 7,46 

Ciències 6,62 7,17 6,86 7,21 

Ciències de la Salut 7,04 - 7,08 7,44 

Ciències Socials y Jurídiques 6,91 7,36 6,86 7,30 

Enginyeria i Arquitectura 6,42 6,93 6,74 6,77 

 
 
d) No estar incapacitada físicament ni patir malaltia que puga impedir el desenvolupament de 
l'activitat formativa que constituïsca l'objecte de l'ajuda. 
e) Les persones estrangeres no comunitàries hauran d'acreditar la condició de residents, de 
conformitat amb el que disposa la Llei orgànica 2/2009 de 11 de desembre de reforma de la 
Llei 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració 
social.  
f) Estar avalat per un membre del personal docent i investigador integrat en un grup 
d'investigació, amb la titulació de doctor o doctora i pertanyent a la plantilla docent i 
investigadora de la Universitat d'Alacant, que actuarà, en cas de concessió, com a persona 
responsable de la tutoria acadèmica de la persona beneficiària. En el supòsit de vinculació 
contractual del tutor o tutora, el contracte ha de tenir una durada superior a la del període 
màxim de l'ajuda. En cas que el tutor o tutora no complira el requisit de vinculació contractual 
durant el període assenyalat, serà obligatòria la col·laboració d'un cotutor o cotutora que 
complisca tal requisit. 
 
 
6. Termini i presentació de sol·licituds 
 
El termini de presentació de sol·licituds començarà el dia 1 d'octubre i finalitzarà el 31 d’octubre 
de 2017 
 
Les sol·licituds es presentaran d'acord amb el que especifiquen les normes  generals de 
procediment d'aquesta convocatòria. 
 
El formulari electrònic de sol·licitud ha d'adjuntar els documents següents escanejats i pujats a 
la plataforma telemàtica: 
 

a) Certificat acadèmic personal o, en cas de tenir titulació de la Universitat d’Alacant, 
fitxa informativa, de la titulació de grau o equivalent que haja donat accés al màster i 
nota mitjana de l’expedient acadèmic, totes les assignatures superades amb els seus 
crèdits, les qualificacions obtingudes i el curs acadèmic. El certificat ha d'expressar que 
el conjunt d'assignatures i crèdits cursats constitueixen el grau o el seu equivalent. 
b) Acreditació, si és el cas, d'obtenció de Premi Extraordinari Fi de Carrera concedit pel 
Ministeri d'Educació, l'òrgan competent a la comunitat autònoma o la universitat on va 
realitzar els estudis la persona sol·licitant. 
c) Acreditació de la matricula en el màster de la Universitat d'Alacant.  
d) Pla formatiu. 
e) Acreditació de la resta dels mèrits baremables inclosos en l’apartat del currículum 

http://internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-va&palabra=cotutor


vitae de la sol·licitud. 
 
Una mateixa persona no podrà presentar més d'una sol·licitud i en cas contrari, només serà 
considerada l'última que haja tingut entrada en el registre telemàtic de la eAdministració de la 
Universitat d'Alacant. 
 
Cap tutor o tutora podrà figurar com a tal en més d'una sol·licitud d'ajuda per a estudis de 
màster i iniciació a la investigació havent d'esmenar-se tal circumstància. 
 
No es consideraran els grups de investigació creats amb posterioritat a la data de publicació 
d'aquesta convocatòria. 
 
En cap cas s'autoritzaran canvis de tutor o tutora, grup de investigació, llevat que concórreguen 
circumstàncies de força major apreciades pel Vicerectorat de Investigació i Transferència de 
Coneixement. En tot cas, els canvis que s'autoritzen el seran en termes que no desequilibren 
les circumstàncies que van motivar la concessió de l'ajuda i, especialment, les qualificacions 
atorgades en cadascun dels criteris d'avaluació. 
 
 
7. Comissió d’avaluació 
 
Les sol·licituds seran avaluades per una comissió presidida pel director del Secretariat 
d'Investigació i integrada pel vicerector d'Estudis i Formació, o persona en qui delegue, i, 
almenys, una persona experta per cadascun dels següents grans camps científics: Ciències 
Experimentals, Tecnologia, Ciències de la Salut, Ciències Socials, Ciències Jurídiques, i 
Humanitats. Actuarà com a secretària de la Comissió la directora del Secretariat de 
Transferència de Coneixement. La concessió de les ajudes es notificarà mitjançant publicació 
en la pàgina web establida en les disposicions generals d'aquesta convocatòria. 
 
 
8. Criteris de valoració 
 
Per a l'avaluació i selecció de les persones candidates s'aplicaran aquests criteris i aquest 
barem: 

a) Nota mitjana de l’expedient acadèmic de grau o equivalent ponderada d’acord amb 
les notes mínimes requerides en el punt 5.c), fins a 6 punts.  
b) Currículum del personal candidat, fins a 1 punt. Es valoraran: Premis Extraordinaris 
de Fi de Carrera, publicacions i comunicacions científiques, beques i contractes 
d’investigació, i altres ajudes a la investigació obtingudes per la persona sol·licitant.   
c) Coeficient més recent de l'activitat investigadora segons POI del tutor o tutora, fins a 
1,5 punts.  
d) Coeficient més recent de l'activitat investigadora, segons Annex IX d'aquesta 
convocatòria, del grup d'investigació en què s'integrarà la persona beneficiària, fins a 
0,5 punts.  

 
La Comissió aplicarà els criteris d'avaluació i elaborarà una relació prioritzada de les persones 
candidates. 
 
Cap grup de investigació podrà tenir assignada més d'una ajuda, llevat que concórreguen 
circumstàncies extraordinàries en el desenvolupament de la convocatòria o en els mèrits de la 
persona candidata. 
 
 
9. Resolució 
 
Per a la resolució i notificació de les ajudes s'estarà conforme al que es disposa en el punt 2.6 
de les normes generals d'aquesta aquesta convocatòria. 
 
 
10. Seguiment 
 
El personal beneficiari d'aquestes ajudes haurà de presentar, en el termini màxim d'un mes a 
partir de la data de finalització de la mateixa, o de renúncia, una memòria final amb una 



extensió màxima de 3.000 paraules que expose els resultats obtinguts en relació amb el pla de 
formació previst.  
 
A més haurà d'aportar la següent documentació: 

-  Currículum vitae actualitzat 
-  Informe de la persona responsable de la tutoria acadèmica 
-  Acreditació de publicació dels resultats d’investigació obtinguts en el RUA  
- Acreditació de presentació del TFM, si escau, mitjançant fitxa informativa de 
l'expedient acadèmic. 

 
Les renúncies hauran de ser comunicades per la persona beneficiària, o en defecte d'açò pel 
tutor o tutora o grup d’investigació d'adscripció, al Vicerectorat de Investigació i Transferència 
de Coneixement, quan tinguen coneixement de les mateixes. 
 


