
BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA PROPI DEL VICERECTORAT 
D’INVESTIGACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT PER AL FOMENT DE L’R+D+I EN LA 
UNIVERSITAT D’ALACANT 2020 (Resolució d’1 de juliol del vicerector d’Investigació i Transferència 
de Coneixement) 

 
ANNEX I 
AJUDES PER A ESTUDIS DE MÀSTER 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 mitjançant la concessió d’ajudes per a la formació a 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 l’aplicació pressupostària 
10.30.4B.00.02 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, a gaudir l’any 2021, els plans formatius de les quals hauran de 
desenvolupar-se obligatòriament entre els mesos de gener a juliol, en el departament o institut 
universitari de la Universitat d’Alacant al qual es trobe adscrita la persona responsable de la tutoria 
acadèmica de la persona candidata i que haja visat la memòria d’activitats. 
 
La quantia de cada ajuda serà, d’una banda, de 3.000 euros, cofinançada entre el grup d’investigació 
al qual 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, amb independència 
de la duració del màster. 
 
Aquest cofinançament per part del grup d’investigació serà aportat amb anterioritat al lliurament del 
primer pagament. L’incompliment d’aquesta obligació suposarà la revocació de l’ajuda i la seua 
assignació a la persona següent de la llista de reserva.  
 
A més de l’anterior, les persones beneficiàries d’aquestes ajudes podran sol·licitar si reuneixen els 
requisits establits en el punt 11 d’aquest annex, una ajuda addicional per a cobrir el cost de la 
matrícula del màster de la Universitat d’Alacant, curs 2020-2021.  
 
La Universitat d’Alacant inclourà les persones beneficiàries en una pòlissa col·lectiva d’accidents. 
 
3. Pagament de les ajudes 
 
El pagament de l’ajuda es realitzarà en dos terminis, 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 acreditat el compliment de requisits per a ser beneficiari o beneficiària 
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, incloent-hi la dotació addicional per a matrícula en cas d’haver-ne percebut l’import. 
 
La concessió i gaudi d’aquesta ajuda no implica una 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 beneficiàries 



 
Les persones beneficiàries d’aquestes ajudes tindran els drets següents: 
 

a) Incorporar-se al grup d’investigació al qual 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 el seu programa formatiu, d’acord amb les 
disponibilitats d’aquella. 
c) Percebre les ajudes econòmiques que corresponguen en la forma establida en aquest 
annex. 

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

a) Executar l’ajuda en els terminis establits en 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 realitzar 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) Realitzar la seua labor en el grup d’investigació i departament o institut universitari de la 
Universitat d’Alacant on s’haja incorporat. 
f) Emplenar els informes, formularis i altres documents que, en relació amb el gaudi de 
l’ajuda, li siguen remesos pel Vicerectorat d’Investigació i Transferència de Coneixement. 
g) Comunicar al Vicerectorat d’Investigació i Transferència de Coneixement la renúncia a 
l’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 
tingudes en compte per a l’avaluació de les sol·licituds donarà lloc, si escau, a l’anul·lació 
de l’ajuda, amb l’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 realitzades durant el període de gaudi 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 realitzar els 
òrgans competents de la Universitat d’Alacant, aportant tota la informació que li siga 
requerida en l’exercici de les actuacions anteriors segons el que preveu 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 iniciació a la investigació és incompatible amb 
altres beques o ajudes finançades amb fons públics o privats per a la mateixa fi, 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 
la beca de col·laboració finançada pel  Ministeri d’Educació i Formació Professional. 
 
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 es troben matriculades 
oficialment en 60 crèdits d’un màster oficial de la Universitat d’Alacant durant el curs acadèmic 2020-
2021, que capacite per a continuar estudis de doctorat, i que reunisquen els requisits següent: 
 
a) Estar en possessió d’un títol universitari espanyol de grau o equivalent, o títol estranger, la 
finalització d’estudis del qual siga posterior a l’1 de gener de 2018 i no estar en disposició legal 
d’obtenir un títol acadèmic de màster oficial. En cas de títols estrangers homologats o declarats 
equivalents pel MECD es tindrà en compte la data de finalització d’estudis i no la de resolució del 
ministeri.  
 
b) Estar matriculada en un màster oficial en la Universitat d’Alacant en el curs 2020-2021. 
 



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 a 10, calculada 
de conformitat amb el que estableix 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). 
 
En cas de títols estrangers, la persona sol·licitant haurà d’aportar declaració d’equivalència de nota 
mitjana d’estudis universitaris realitzats en centres estrangers, generada mitjançant l’aplicació del 
ministeri i disponible en la pàgina següent: 
 
https://www.educacionyfp.gob.es/en/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-
universitarios/titulos-extranjeros/equivalencia-notas-medias.html 
 
 

Branques de coneixement dels 
ensenyaments universitaris 

Nota mitjana mínima per nivell de títol universitari 
1r cicle 2n cicle Cicle 

llarg 
Grau 

Arts i humanitats  - 6,93 7,25 7,42 
Ciències 6,22 6,59 7,03 7,13 
Ciències de la salut 6,38 6,99 - 7,47 
Ciències socials i jurídiques 6,45 6,68 7,37 7,26 
Enginyeria i arquitectura 6,30 6,64 6,81 6,84 

 
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-se a través d’un permís per a 
estudis (TIE) per a poder desenvolupar la seua activitat acadèmica i estada a Espanya, de 
conformitat amb el que disposa la Llei orgànica 2/2009 d’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. 
Las persones estrangeres comunitàries hauran d’acreditar-se a través del NIE. 
 
f) Estar avalada per qualsevol 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 preveure una duració superior a la del període màxim de l’ajuda. En el 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 
2020. 
 
Les sol·licituds s’hauran de presentar d’acord amb el que especifiquen les normes generals de 
procediment d’aquesta convocatòria. 
 
El formulari electrònic de sol·licitud haurà d’acompanyar-se dels següents documents escanejats i 
pujats a la plataforma telemàtica: 

 
a) Títol oficial acompanyat del 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, amb 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 escau, d’obtenció de Premi Extraordinari Fi de Carrera concedit pel 
Ministeri d’Educació, l’òrgan competent en la comunitat autònoma o la universitat on va 
realitzar els estudis la persona sol·licitant. 
c) Acreditació de la matrícula en el màster de la Universitat d’Alacant amb indicació dels 
crèdits en els quals es troba matriculada .. 
d) Pla formatiu. 

https://www.educacionyfp.gob.es/en/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/equivalencia-notas-medias.html
https://www.educacionyfp.gob.es/en/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/equivalencia-notas-medias.html


e) Acreditació de la resta dels mèrits baremables inclosos en l’apartat del curriculum vitae 
de la sol·licitud. 
f) En cas de títols estrangers, declaració d’equivalència signada (punt 5.3 anterior) i 
diligenciada prèviament per la Unitat de Projectes Públics d’R+D i  
g) Declaració responsable de no estar incursa en cap de les circumstàncies establides en 
l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  

 
Una mateixa persona no podrà presentar més d’una sol·licitud; en cas contrari, només serà 
considerada l’última que haja tingut entrada en el registre telemàtic de l’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, circumstància que caldrà esmenar si fos el cas. 
 
No es consideraran els grups d’investigació creats amb posterioritat a la data de publicació d’aquesta 
convocatòria. 
 
En cap cas s’autoritzaran canvis de tutor o tutora, grup d’investigació, tret que hi concórreguen 
circumstàncies de força major apreciades pel Vicerectorat d’Investigació i Transferència de 
Coneixement. En tot cas, els canvis que s’autoritzen ho 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; la directora del Secretariat d’Estudis de Postgrau i de Formació Especialitzada i 
Permanent, que actuarà de secretària; el 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.  
 
8. Criteris de valoració 
 
Per a l’avaluació i selecció de les persones candidates s’aplicaran els següents criteris i 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) Curriculum vitae del personal candidat, fins a 1 punt. Es valorarà: premis extraordinaris de fi 
de carrera, publicacions i comunicacions científiques, beques i contractes d’investigació, i altres 
ajudes d’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 l’annex VIII d’aquesta convocatòria, 
del grup d’investigació en el qual s’integraria la persona beneficiària, fins a 0,5 punts. 
 

La Comissió aplicarà els criteris d’avaluació i elaborarà una relació prioritzada de les persones 
candidates.  
 
La Comissió procurarà, en la mesura que siga possible, que la millor candidatura en cadascun dels 
camps científics designats obtinga un contracte. En igualtat de mèrits entre les propostes 
presentades, s’aplicarà l’acció positiva a favor del sexe menys representat. 
 
Cap grup d’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 caldrà atenir-se al que disposa 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 d’aquesta, 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. En cas 
de màsters de dos anys, aquesta justificació es presentarà després de la finalització del segon any. 
 
A més d’això, haurà d’aportar la documentació següent: 

- Curriculum 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 mitjançant fitxa informativa de l’expedient acadèmic. 

 
Les renúncies hauran de ser comunicades per la persona beneficiària, o en defecte d’això pel tutor 
o tutora o grup d’investigació d’adscripció, al Vicerectorat d’Investigació i Transferència de 
Coneixement, quan en tinguen coneixement. 
 
11. Ajuda addicional per a la matrícula de màster  
 
11.1. Objecte  
 
Proporcionar a les persones beneficiàries de les ajudes per a estudis de màster oficial i iniciació a 
la investigació de la convocatòria 2020, i en el seu cas 2019 per a màster de dos anys de duració, 
d’una dotació addicional destinada a compensar les despeses de primera matrícula en els màsters 
oficials de la Universitat d’Alacant en què hagen incorregut aquests. 
 
11.2. Quantia 
 
La quantia comprendrà l’import dels crèdits en què es matriculen les persones interessades en 
primera matrícula i no formaran part d’aquesta ajuda aquells crèdits que excedisquen del mínim 
necessari per a obtenir la titulació de Màster ni tampoc les taxes administratives.  
 
Els fons necessaris seran consignats en l’aplicació pressupostària 10.30.4B.00.02 del capítol IV del 
pressupost de despeses del Vicerectorat d’Investigació i Transferència de Coneixement per un 
import de 50.000.-euros.  
 
En cas que l’import global de les sol·licituds a concedir fóra superior a l’import pressupostat, aquest 
serà distribuït de manera proporcional entre totes elles. 
 
11.3. Requisit de les persones sol·licitants 
 

a) Ser beneficiari o beneficiària d’una ajuda regulada en aquest annex. 
b) No ser beneficiari o beneficiària d’una beca de caràcter general per a estudis de màster 
finançada pel MECD o beca per a la realització d’estudis de màster de la GV (acreditat mitjançant 
certificat/informes de la unitat de beques). 
c) Tenir el vistiplau del seu tutor o tutora acadèmic/a. 
d) Haver satisfet el pagament íntegre de la matrícula. 
e) Declaració responsable de no estar incursa en cap de les  circumstàncies establides en l’art. 
13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

 
11.4. Termini i presentació de sol·licituds 
 
El termini de presentació de sol·licituds començarà el dia 17 de maig i finalitzarà el 31 de maig de 
2021. 
 
Les sol·licituds s’hauran de presentar d’acord amb el que especifiquen les normes generals de 
procediment d’aquesta convocatòria. 
 
El formulari electrònic de sol·licitud haurà d’acompanyar-se dels documents següents escanejats i 
pujats a la plataforma telemàtica: 

 
a) Matrícula de màster del curs corresponent 
b) Justificants de pagament de matrícula del curs corresponent. 
c) Document de conformitat del tutor o tutora acadèmic/a. 

 



11.5. Resolució 
 
Per a la resolució i notificació de les ajudes caldrà atenir-se al que disposa el punt 2.6 de les normes 
generals d’aquesta convocatòria. 
 
11.6. Pagament 
 
El pagament de la dotació addicional s’efectuarà mitjançant transferència a les persones 
interessades en el termini d’un mes des de la resolució definitiva de concessió. 

 


	En tot cas haurà de quedar acreditat el compliment de requisits per a ser beneficiari o beneficiària de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, mitjançant declaració responsable.

