
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 y del vicerector d’Investigació i 
Transferència de Coneixement) 

 
ANNEX VIII  
AJUDES PER PRODUCTIVITAT INVESTIGADORA PER A GRUPS D’INVESTIGACIÓ DE LA 
UNIVERSITAT D’ALACANT 
 
1. Objecte i finançament 
 
Proporcionar ajudes als grups d’investigació de la Universitat d’Alacant d’acord amb l’activitat 
investigadora feta entre l’1 de gener del 2015 i el 31 de desembre del 2019. Amb la finalitat d’afavorir 
la creació de grups d’investigació competitius i d’excel·lència en el seu camp científic, la distribució 
de les ajudes premiarà els grups amb millor coeficient d’activitat investigadora. 
 
La quantitat màxima destinada a finançar les ajudes d’aquest subprograma es calcula en 250.000 
euros. La concessió de les ajudes queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient, 
consignat en una aplicació pressupostària 10.30.6K.00.03 del capítol VI del pressupost de despeses 
del Vicerectorat d’Investigació i Transferència de Coneixement, en el moment de la resolució. 
 
2. Característiques de les ajudes 
 
Les ajudes seran destinades a finançar qualsevol dels capítols habituals en projectes d’investigació: 
material fungible, material inventariable, personal contractat, dietes, inscripció en congressos, etc. 
En cap cas, les ajudes podran destinar-se al pagament de retribucions a personal propi integrant del 
grup d’investigació beneficiari d’aquesta, despeses de dinars de treball i atencions de caràcter 
protocol·lari.  
 
3. Requisits de les persones sol·licitants 
 
Podran sol·licitar aquestes ajudes els directors o les directores dels grups d’investigació registrats 
com a tals en la Universitat d’Alacant fins a la data de publicació d’aquesta convocatòria. 
 
4. 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 del 
2020 
 
Les sol·licituds es presentaran d’acord amb el que especifica el punt 2.2 de les normes generals de 
procediment d’aquesta convocatòria. 
 
5. Comissió de valoració  
 
Les sol·licituds seran avaluades por una comissió presidida pel director del Secretariat 
d’Investigació, el director del Servei de Gestió de la Investigació, que actuarà com a secretari i 2 
membres del personal docent i investigador amb almenys 2 trams d’investigació acreditats i 
designats pel Vicerectorat d’Investigació i Transferència de Coneixement, que actuaran com a 
vocals. 
 
6. Criteris d’avaluació: 
 
1. Activitat investigadora, fins a 0,65 punts. 
1.1. Total de trams d’investigació acreditats, fins a 0,35 punts. 
1.2. Difusió de la investigació, fins a 0,30 punts. 
2. Projectes i recursos obtinguts, fins a 0,25 punts. 
2.1. Recursos, fins a 0,15 punts. 
2.2. Projectes R+D, fins a 0,10 punts. 
3. Formació de personal investigador, fins a 0,10 punts. 
3.1. Tesis doctorals, fins a 0,05 punts. 
3.2. Direcció de personal investigador en formació o contractat, fins a 0,05 punts. 



 
Per a la valoració dels apartats 1.2, 2.1, 2.2, 3.1 i 3.2 s’utilitzarà el valor total obtingut en cadascun 
d’aquests després d’aplicar els criteris establits en el barem per a càlcul de la productivitat 
investigadora establida en el POI aprovat per Consell de Govern (BOUA de 7 de maig del 2009).  
 
En el cas del personal docent i investigador que pertanga a dos grups d’investigació, les aportacions 
d’aquest seran valorades d’acord amb el percentatge de dedicació a cada grup. El resultat de 
l’aplicació del barem constituirà el coeficient de l’activitat investigadora del grup. El repartiment de 
les ajudes serà proporcional al valor d’aquest coeficient elevat a 1,5.  
  
7. 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. 
 
8. Pagament de les ajudes 
 
El pagament de la totalitat de l’ajuda es farà mitjançant traspàs de crèdit des del Vicerectorat 
d’Investigació i Transferència de Coneixement a les aplicacions pressupostàries obertes a aquest 
efecte.  


