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FAQ’S REQ2021                                                               30/07/2021 

LA SOL·LICITUD (formulari, models, signatures, registre) 
1. Qui ha de signar el formulari? I els models? 

Una vegada generat el formulari, la persona candidata ha de signar el document, i posteriorment 
l’ha de presentar al Registre de la UdG, sempre dins del termini de sol·licituds. 

En relació als models la informació és la següent. 

1. CVA: la persona candidata 
2. Historial Científic Tècnic: la persona tutora o responsable del grup receptor * 
3. Memòria: la persona candidata (les signatures de la direcció del departament i de la 

persona tutora les gestionarem des de la OITT, un cop hagueu presentat la sol·licitud)   
4. Acceptació centre receptor: la persona tutora o responsable del grup receptor * 
5. Indicadors: la persona candidata 
6. Resum trajectòria postdoctoral (Modalitat C): la persona candidata 

 
* Si a la modalitat A es realitza el 1er any de l’estada a l’estranger o en un centre de recercar públic espanyol 

i el 2on any en una universitat pública espanyola, serà necessari que ompliu 2 models  (un per cada grup 
receptor) 

 
2. Quins son els documents que hem de presentar per Registre de la UdG? 

L’únic document que s’ha de presentar és el formulari de sol·licitud, que ha d’estar prèviament 
signat per la persona candidata. 

Els models s’adjunten al formulari i no s’han de presentar per registre. 

3. Quina ha de ser l’extensió màxima del document 3. Memòria? Què hi ha de constar? 

L’extensió màxima és d’una pàgina, excloent la part final de firmes de la UdG (persona tutora, 
persona directora del departament). 

Us recomanem que compteu aproximadament per línies i si alguna línia queda a la segona 
pàgina degut als salts de línia del document, no hi haurà problema. 

L’objectiu del document és justificar l’impacte o el profit que  traureu de l’estada que sol·liciteu. 

4. Com he de procedir si no disposo de signatura electrònica? 

Si no disposeu de signatura electrònica, envieu-nos un correu electrònic i us facilitarem un 
manual per crear una signatura vàlida únicament pel pdf de sol·licitud. 

Podeu trobar com crear la signatura Adobe, només vàlida pel pdf d’aquesta sol·licitud a un enllaç 
que hem habilitat al costat del document de FAQ’s. 

5. En casos d’universitats o centres investigadors estrangers, s’accepten signatures escanejades? 

Si que s’accepten, no hi ha problema. Tot i això, heu de tenir en compte que totes les signatures 
del document han d’estar en el mateix format, totes manuals o totes electròniques. En cas de 
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documents amb signatures electròniques i manuals barrejades, el document no serà vàlid, ja 
que es perd la traçabilitat. 

En dos models de documents diferents, per exemple (model acceptació i CVA), es pot presentar 
un document signat electrònicament i un altre manual. 

6. Estic a l’estranger, com puc presentar la sol·licitud al registre de la UdG? 

Una vegada la persona candidata ha signat el formulari de sol·licitud, qualsevol persona pot 
entrar per registre la sol·licitud. Si esteu a l’estranger us recomanem que ho demaneu a la 
persona tutora o algun altre membre del grup UdG on sol·liciteu l’estada. 

Li envieu el pdf signat manualment o electrònicament per correu electrònic, i aquesta tercera 
persona que ho presenti a través d’una Oficina de Registre o del Registre electrònic. 

7. El formulari estarà actiu durant el mes d’agost? 

Sí, el formulari estarà obert fins el dia 01/09/2021. Si teniu incidències durant el període de 
tancament, us demanem que ens les passeu per correu electrònic i us respondrem a partir del 
dia 26 d’agost. 

8. El registre de la UdG està obert durant el mes d’agost? 

Sí, el registre electrònic està obert les 24 hores del dia.  

El registre físic per presentar la documentació manualment estarà obert de dilluns a divendres 
de 9:15 a 14:00. 

Aquí teniu els horaris: https://www.udg.edu/ca/arxiu/Registre/Horaris 

9. Els títols estrangers han d’anar apostil·lats? 

En el moment de la presentació de la sol·licitud no és necessari. Al formulari cal adjuntar el títol 
original. Si finalment obteniu l’ajut és possible que se us demani el document apostil·lat. 

10. El CVA és poc flexible, com puc incloure més informació? 

Al punt 2 del model ”Resum lliure del CV” podeu emfatitzar amb els punts que creieu 
convenients. A més, el model 6. Indicadors servirà per complementar el CVA. 

11. Hi ha camps del CV o del model d’indicadors que no puc omplir. 
 
És normal, en funció del moment en què us trobeu de la vostra carrera investigadora alguns 
apartats tindran poca o cap informació. Les comissions avaluadores tindran en compte, per a 
cada modalitat, el moment de la carrera investigadora en la que es troben les persones 
candidates. 
 

12. És possible que 2 candidats tinguin la mateixa persona tutora? 

No hi ha inconvenient ni a la modalitat A ni a la Modalitat C. 
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13. Si realitzo l’estada a dos centres receptors diferents quants “Historials” i “Acceptacions” haig 
de presentar? 
Dos de cadascun d’ells, un pel del primer any i un altre per l’any de retorn. 

14. En relació al model 5.Indicadors, què entenem per projectes internacionals: 

• Si el projecte es demana des d’un centre d’Espanya, un projecte internacional és aquell 
on l’aportació del finançament ve d’una entitat de fora de l’estat espanyol 

• Si el projecte es demana i concedeix des d’una institució estrangera, un projecte 
internacional és aquell on l’aportació del finançament no procedeix del mateix país 

LA UdG COM A CENTRE RECEPTOR 
15. Un grup de recerca UdG pot tenir dos o més beneficiaris de l’ajut? 

No hi ha limitacions en aquest punt. Inicialment el Ministeri d’Universitats ho limitava a la 
Modalitat A, però finalment van eliminar aquesta limitació. 

16. A les modalitats A i B, el model del document d’acceptació d’altres universitats per realitzar 
l’estada a la UdG, ha d’anar amb el vistiplau de la direcció del departament? 

No és necessari si la universitat d’origen no ho requereix,  però sí que és necessària que la 
direcció del departament de la UdG n’estigui informada.  

MODALITAT A 
17. Si fa poc que he obtingut el doctorat i encara no disposo del títol, em puc presentar? 

Si heu obtingut el títol a la UdG, podem comprovar la data de direcció de tesis però caldrà que 
hagueu pagat les taxes d’emissió del títol. Si heu obtingut el títol fora de la UdG, necessitarem 
el comprovant de pagament de les taxes. 

18. A la Modalitat A, una persona candidata que presenti la sol·licitud a la UdG, pot realitzar el 
primer any de l’estada en una universitat pública espanyola i el segon any a la UdG? 

No és possible. Si l’estada es realitza en una universitat pública espanyola, els 2 anys han de ser 
en aquella universitat. 

Els casos en què el segon any de l’estada es pot realitzar a la UdG són només quan el primer any 
de l’estada es realitza a l’estranger o en centres de recerca públics espanyols. 

19. A la Modalitat A, hi ha alguna limitació en relació als països estrangers on puc realitzar 
l’estada? 

No hi ha cap limitació en aquest aspecte, es pot escollir qualsevol universitat o centre de recerca 
de qualsevol país. 

20. Si presento la sol·licitud a la Modalitat A per realitzar els 2 anys de l’estada en una altra 
universitat espanyola, necessito una persona tutora a la UdG? 

Si la sol·licitud es presenta a la UdG, és necessari una persona tutora a la UdG, encara que 
l’estada es realitzi en una altra universitat. 
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21. A la Modalitat A la persona tutora ha de ser la investigadora principal del grup? 

No és necessari que sigui el/la investigador/a principal del grup. Pot ser responsable de la 
persona beneficiària qualsevol membre del grup. 

22. Com puc saber si el centre de recerca espanyol on vull anar és un Organisme Públic 
d’Investigació? 
 
S’han de mirar els estatuts de l’organisme. Hi ha de constar: 

• Que es va crear per realitzar activitats de recerca amb l’objectiu d’aportar al progrés 
científic i tecnològic de la societat. 

• Haurà d’aparèixer al seu objecte, activitat i finalitat 

MODALITAT B 
23. A la Modalitat B, com gestiono la docència que tinc assignada? 

El Departament s’encarregarà de revisar el pla docent del professorat afectat. 

MODALITAT C 
24. A la modalitat C quin document és el necessari per acreditar la vinculació amb un projecte de 

recerca estranger? 

En aquest casos no hi ha un document específic. Pot ser el document de concessió de l’ajut, un 
certificat de la universitat o el centre de recerca que certifiqui que participes al projecte, o algun 
altre document que n’acrediti la participació. 

25. A la Modalitat C, cal que les persones sol·licitants siguin nacionals de països de la Unió 
Europea? 

La modalitat C de la convocatòria de la UdG admet candidats de tot el món, no ho restringeix a 
persones candidates de la Unió Europea. 

26. A la Modalitat C, com hem d’acreditar que la persona candidata està residint al país estranger 
on està realitzant la col·laboració en recerca i/o docència? 

En un primer moment no cal acreditar-ho. Si en l’acreditació de la trajectòria postdoctoral no 
s’hi inclou la del centre on s’estigui realitzant la recerca i/o docència en el moment de la 
sol·licitud, es podran demanar documents acreditatius com per exemple contractes de lloguer.  

27. A la Modalitat C, la persona tutora ha de ser la investigadora principal del grup? 

No és necessari que sigui el/la investigador/a principal del grup. Pot ser responsable de la 
persona beneficiària qualsevol membre del grup. 

AVALUACIÓ 
28. Com seran les comissions avaluadores? 

Està pensat que es constitueixin, com a mínim, 2 comissions avaluadores pels 2 grans àmbits: 
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• Humanístic i Social 
• Científic, Tecnològic i de Salut 

En cadascuna de les comissions hi haurà una majoria de membres de fora de la UdG, i també hi 
prendran part la VR de Recerca i Transferència del Coneixement i el VR de Personal que ajudaran 
a homogeneïtzar els criteris. 

Els membres externs seran experts en els àmbits competents. En cas que hi hagi moltes 
sol·licituds es poden ampliar aquestes comissions. 

29. Quina relació tindrem a les universitats on fem l’estada? 

Tindreu la consideració d’investigadores visitants als centres de destinació, a efectes d’utilització 
dels serveis i instal·lacions.  

30. Com funciona la comprovació del grau de discapacitat? 

Si la persona candidata ho autoritza en el formulari de sol·licitud, quan hagi informat que té una 
discapacitat, la UdG la comprovarà amb la informació disponible al Registro Nacional de la 
Persona con Discapacidad, únicament de les persones que la tinguin reconeguda a l’estat 
espanyol.  

Si la té reconeguda a l’estranger, haurà d’adjuntar la documentació justificativa al formulari, i 
haurà d’iniciar els tràmits per convalidar-la, per si resultés beneficiària, en aquest enllaç. 

En cas que una persona candidata  tingui un grau de discapacitat inferior al 33%, passaran a 
competir amb les persones candidates sense discapacitat. 

RESOLUCIÓ 
31. Quan es resoldran els ajuts? 

La resolució de concessió l’hem de publicar abans del 01/12/2021. El termini és molt just i 
segurament serà pocs dies abans. 

INCORPORACIÓ 
32. Quina flexibilitat hi ha en les dates d’incorporació al centre receptor? 

A la modalitat A i C la incorporació ha d’estar compresa entre 01/02/2022 i 30/04/2022.  

A la modalitat B la incorporació ha d’estar compresa entre 01/02/2022 i 30/06/2022. 

En cas de resultar beneficiari/a d’un ajut, excepcionalment es podran demanar pròrrogues a la 
incorporació, degudament justificades. 

33. Si necessito un visat i arriba més tard de la data d’incorporació, com he d’actuar? 

Aquest és un dels motius per demanar una pròrroga a la incorporació.  

A la sol·licitud cal fer constar les dates previstes i posteriorment es demanaria la pròrroga a la 
incorporació.  
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En relació a altres motius, es revisaran les sol·licituds de pròrroga d’incorporació segons el punt 
12.1 de la convocatòria. 

 
34. Com s’haurà d’acreditar la incorporació a una universitat o centre de recerca? 

Un cop s’hagi resolt la convocatòria facilitarem el model a les persones beneficiàries. El 
document s’haurà de fer arribar a la UdG en els primers 15 dies de la incorporació al centre 
receptor i haurà d’estar signat per qui tingui la responsabilitat al centre receptor de la persona 
beneficiària. 

Els festius al centre receptor i caps de setmana no podran ser les dates d’inici o finalització de 
les estades. 

CONVOCATÒRIA COMPLEMENTÀRIA 
35. Hi haurà una convocatòria complementària? En quin termini previst? 

Per a la distribució total d’aquest finançament, en cas que no sigui possible distribuir tots els 
fons en aquesta convocatòria, es preveu publicar una única convocatòria complementària, que 
haurà d’estar resolta com a màxim 18 mesos després de la resolució definitiva d’aquesta.  

S’hi consignaran els fons que no s’hagin pogut atorgar motivats per manca de sol·licituds amb 
puntuació suficient, renúncies, no acceptacions o revocacions, realitzats fora del termini 
establert al punt 14.2 per a la cobertura amb reserves. 
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