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CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER CURSAR ESTUDIS A LA UPC PER A LA FINALITZACIÓ DE TESI 
DOCTORAL   

1. Objectiu de la convocatòria

L’objectiu d’aquesta convocatòria és promoure i facilitar la finalització de la tesi doctoral a la UPC a les 
persones beneficiàries d’un ajut predoctoral de les convocatòries FPI-UPC, FPI-UPC específica o FI-AGAUR 
que no hagin aconseguit la consecució de l’objecte del contracte, això és, la finalització de la tesi doctoral. Les 
situacions de context especialment adverses produïdes per la pandèmia de COVID-19 han provocat situacions 
en el col·lectiu de personal investigador que han implicat dificultat afegides en la realització de la tesi. Per 
aquest motiu,la present convocatòria pretén donar suport a què les persones integrants d’aquest col·lectiu 
puguin dedicar-se, en exclusiva, a realitzar la tesi. 

En aquest sentit, les situacions identificades, especialment adverses,  que han dificultat la finalització de la 
tesi són les que es defineixen a continuació respecte als contractes: 

● Durada inferior a 4 anys

● Que s’ hagin desenvolupat en part durant el període de pandèmia com a conseqüència del COVID-
19

● Que hagin tingut una pròrroga COVID d’un màxim de 99 dies

● Que, havent finalitzat aquest contracte  i la seva conseqüent pròrroga COVID, amb posterioritat a l’1
de juliol de 2020 però abans de l’entrada en vigor de l’Acord del Consell de Govern,  núm.
CG/2021/03/10 d’1 de juliol , no puguin gaudir d’un quart any de contracte.

La concessió dels ajuts queda sotmesa a la condició d’existència de crèdit adequat i suficient per finançar les 
obligacions derivades de les concessions d’aquests ajuts.  

2. Estructura, import i finançament dels ajuts

Es convoquen 3 ajuts per un import de 15.000€ cadascun d’ells a pagar en tres fraccions: una primera fracció 
de 4.000€, en els 15 dies següents a la resolució de concessió; una segona fracció de 4.000€ un cop passat 
7 mesos de l’anterior pagament sempre i quan la tesi no ha estat dipositada prèviament,  i una darrera fracció 
de 7.000€,  en els 15 dies següents a la lectura de la tesi sempre que hagi dipositat en un termini no superior 
als 12 mesos des de la concessió de l’ajut. 

Condicions de pagament: 

● 4.000 € a la resolució de la concessió i formalització de l’ajut.

● 4.000 € 7 mesos després de l’anterior pagament, sempre i quan no hagi dipositat la tesi abans.

● 7.000 € en els 15 dies següents a la lectura de la tesi sempre que hagi dipositat en un termini no
superior als 12 mesos des de la concessió de l’ajut..

El pressupost màxim d’aquesta convocatòria és de 45.000€ finançats pel Banc de Santander. Les persones 
beneficiàries hauran de consentir la cessió de les seves dades al Banc de Santander. Així mateix els ajuts es 
pagaran, preferiblement, en comptes corrents individuals a nom dels diferents beneficiaris en aquesta entitat. 

3. Drets i deures dels beneficiaris dels ajuts

Drets: 

a) A comptar amb els mitjans i instal·lacions adequats per a la finalització de la tesi doctoral dins dels límits
derivats de l'aplicació dels principis d'eficàcia i eficiència en l'assignació, utilització i gestió d'aquests mitjans
i instal·lacions, i dins de les disponibilitats pressupostàries.

b) A la consideració i respecte de la seva activitat científica i la seva avaluació de conformitat amb criteris
públics, objectius, transparents i preestablerts.
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Deures: 

a) Posar en coneixement de les entitats per a les quals presta serveis totes les troballes, descobriments i 
resultats susceptibles de protecció jurídica, i col·laborar en els processos de protecció i de transferència dels 
resultats de les seves investigacions. 

b) Encaminar les seves investigacions cap a l'assoliment dels objectius estratègics de la UPC, i obtenir o 
col·laborar en els processos d'obtenció dels permisos i autoritzacions necessàries per a la seva finalització 
de la tesi. 

c) Informar al seu director de tesi sobre possibles retards i redefinicions en els projectes d'investigació de 
què sigui responsable, així com de la finalització dels projectes, o de la necessitat d'abandonar o suspendre 
els projectes abans del previst. 

d) Mantenir la matriculació anual en el programa de doctorat de la UPC durant tota la vigència de l’ajut.  

e) Dedicació en exclusiva a la finalització de la tesi doctoral 

f) En tota la producció científica i especialment en les publicacions derivades, haurà de constar la filiació de 
l'interessat/da a la Universitat Politècnica de Catalunya, d'acord amb l'indicat al punt 2 de la normativa sobre 
L'estructura de les unitats de recerca de la UPC, (CG 6/11 2006) i segons les pautes de filiació institucional 
que la UPC té establertes, així com indicar la col·laboració del Banc de Santander. A l’apartat d’agraïments 
de qualsevol publicació o comunicació, l’interessat haurà d’escriure el següent redactat: “The 
corresponding/first/second/etc. author gratefully acknowledges the Universitat Politècnica de Catalunya and 
Banco Santander for the financial support of his/her predoctoral grant ”.   

4. Requisits de les persones candidates 
 
Aquest ajut té la finalitat de promoure i facilitar la finalització de la tesi doctoral. Per poder ser admès a la 
convocatòria, els/les aspirants han de complir, en el moment que finalitza el termini de presentació de 
sol·licituds, els requisits següents: 

● Haver gaudit d’un contracte predoctoral a l’empara d’una de les següents convocatòries: FPI-UPC, FPI-
UPC específica o FI-AGAUR i que aquest hagi finalitzat en el període comprès entre el 01/07/20 i 30/06/21.  

● Durada del contracte predoctoral inferior a 4 anys 

● Que s’ hagin desenvolupat en part durant el període de pandèmia com a conseqüència del COVID-19 

● Haver gaudit i finalitzat una pròrroga excepcional de contracte com a conseqüència de la COVID d’un 
màxim de 99 dies. 

● Estar matriculat o matriculada, el curs 2020-2021 de la tutela acadèmica del programa doctorat. Els 
programes de doctorat han de ser de la UPC. 

● No disposar d’un títol de Doctor o Doctora.  

● No haver renunciat al contracte predoctoral anteriorment vigent. 

● Haver estat avaluat favorablement per la Comissió de Doctorat en l'últim curs acadèmic 2020-2021 

 
 

5. Sol·licitud de candidatures 
 
 
Les sol·licituds s’han de presentar a través de la plataforma de beques Santander: www.becas-
santander.com/ca. Així mateix, l’acceptació definitiva dels ajuts per part dels beneficiaris també es realitzarà 
a través de la mateixa plataforma.  

D’acord amb el que disposa l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, el web oficial https://rdi.upc.edu/ca serà el mitjà de comunicació oficial 
d’aquesta convocatòria. Tant les instruccions com les publicacions d’aquesta convocatòria es realitzaran 
únicament a través d’aquest web oficial. 

 
  

https://bibliotecnica.upc.edu/investigadors/signatura-filiacio-institucional
https://bibliotecnica.upc.edu/investigadors/signatura-filiacio-institucional
http://www.becas-santander.com/ca
http://www.becas-santander.com/ca
https://rdi.upc.edu/ca


3 

 

Documentació d’obligada entrega: 

a) Matrícula curs 2020-2021 

b) Informe favorable de la Comissió de Doctorat en l'últim curs acadèmic 2020-2021 

c) Planificació i cronograma de la finalització de la tesi amb el vistiplau del director de la tesi 

d) Currículum abreujat (CVA) del DRAC 
 
Totes les instruccions necessàries seran publicades al web oficial https://rdi.upc.edu/ca. 
 

6. Termini presentació sol·licituds 
 
El termini de presentació de sol·licituds de les persones interessades és del 4 al 15 de setembre de 2021 a 
les 14:00 h (hora local de Barcelona) i es realitzarà a través de la plataforma de beques Santander: 
www.becas-santander.com/ca. 
 

7. Admissió de candidatures 

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es publicarà al web oficial de la convocatòria 
(https://rdi.upc.edu/ca) la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, indicant, en el cas de les persones 
excloses, el motiu. Els/les aspirants poden reparar els defectes que hagin motivat l’exclusió o presentar les 
reclamacions que considerin oportunes a través del tràmit corresponent a la seu electrònica que es donarà a 
conèixer en el seu moment, i dins dels terminis previstos (en aquest cas tràmit d’esmena). Finalitzat aquest 
termini, el Vicerectorat de Recerca valorarà les esmenes presentades i publicarà la llista definitiva d’aspirants 
admesos i exclosos. 

D’acord amb el que disposa l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, es considera que s’han fet les notificacions a les persones interessades amb 
la publicació al web oficial https://rdi.upc.edu/ca. 
 
8. Procés selectiu 
 
Un cop valorades les candidatures d’acord als criteris establerts a l’Annex, es publicarà la priorització 
provisional de les mateixes. Aquesta priorització es publicarà al web oficial. Els/les aspirants poden 
presentar les reclamacions que considerin oportunes a través de la seu electrònica dins de l’apartat obert 
per aquesta ocasió com a tràmit d’al·legació. 
 

Finalitzat el termini, i valorades les al·legacions per part del Vicerector de Recerca, s’elevarà la proposta de 
resolució definitiva al rector,  per a la seva aprovació. 

 

La resolució del rector de concessió definitiva dels ajuts  per cursar estudis a la UPC per finalitzar la tesi 
doctoral exhaureix la via administrativa. Sens perjudici de la seva immediata execució, les persones 
interessades podran interposar un recurs contenciós administratiu contra aquesta resolució,  davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos comptadors a partir del dia següent al de la publicació 
de la resolució al web oficial detallat en aquesta convocatòria. No obstant això les persones interessades 
poden optar per interposar, potestativament, recurs de reposició contra aquesta resolució davant el rector , en 
el termini d’un mes comptador a partir del dia següent de la publicació de la resolució al web oficial detallat en 
aquesta convocatòria. 

En el cas d’optar per la interposició d’un recurs de reposició no es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu fins a la resolució expressa o presumpta del recurs de reposició. Si s’ultrapassa el termini d’un 
mes sense que el rector hagi dictat i  notificat la resolució  del recurs de reposició s’entendrà presumptament 
desestimat per silenci administratiu.  

https://rdi.upc.edu/ca
https://rdi.upc.edu/ca
https://rdi.upc.edu/ca
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8. Formalització de l’ajut 

En el termini màxim de 15 dies hàbils de la publicació de la concessió dels ajuts, les persones seleccionades 
hauran de presentar la matrícula de la tutela acadèmica del programa de doctorat de la UPC del curs 2021-
2022 i una declaració responsable d’acord amb la qual, el sol·licitant no ha subscrit ni subscriurà, durant la 
vigència de l’ajut, cap contracte laboral.  

Si finalitzat l’esmentat termini, les persones beneficiàries no han presentat la documentació requerida 
s’entendrà que renuncien a l’ajut. 

Per una altra banda, si de l’anàlisi de la documentació presentada es desprengués que existeix falsedat o 
omissió en alguna de les dades consignades en la sol·licitud de la persona interessada, en la seva identitat o 
aquesta no s’hagués matriculat en el programa de doctorat o màster, aquesta perdrà el dret a l’ajut que serà 
concedit a la següent persona en l’ordre de priorització publicat. 
 

9. Drets de propietat intel·lectual i industrial i divulgació de resultats. 
 
Respecte a la titularitat i explotació dels drets de propietat industrial i intel·lectual derivada de l’activitat 
d’aquest període de l’ajut s’aplica la Normativa sobre els drets de propietat industrial i intel·lectual de la UPC 
i la resta de normativa que resulti d’aplicació. 
 

10.  Revocació 

D’acord amb l’article 25 de les bases d’execució del pressupost de la UPC si les persones beneficiàries no 
compleixen o justifiquen l’ajut en els termes de la concessió, es procedirà a  revocar la totalitat de l’ajut, que 
haurà de reintegrar-se a la Universitat per part del beneficiari en el termini de un mes. 

L’incompliment de les condicions d’aquest ajut donarà lloc a l’inici d’un expedient de revocació, i previ la 
concessió del preceptiu tràmit d’audiència, podrà donar lloc a la revocació  de l’ajut. L’òrgan competent per 
instruir el procediment de revocació és el vicerector o la vicerectora de Recerca i el rector o la rectora és 
l’òrgan competent per resoldre’l. 
  
Són causes de revocació, a més de les que detalla la legislació vigent: 
 

- La renúncia, l’anul·lació  o no mantenir la matrícula de doctorant durant el curs acadèmic 2021/22, 
que es considerarà un incompliment total. 

- L’incompliment dels deures detallats a les lletres a), b), c)  i f) de l’apartat 6è d’aquesta convocatòria, 
que es consideraran incompliments parcials. 

- L’incompliment del deure detallat a la lletra e de l’apartat 6è d’aquesta convocatòria podrà suposar 
una revocació total o  parcial. En el moment de l’incompliment, el beneficiari/ària  haurà de retornar el 
50% de l’import percebut. Cas que  la tesi no  es diposités en el termini de 12 mesos, hauria de 
retornar la totalitat de l’import. 
 

 

10. Recursos 

La resolució que aprova aquesta convocatòria d’ajuts per a la finalització de tesis doctorals exhaureix la via 
administrativa . Sens perjudici de la seva immediata execució, les persones interessades podran interposar 
un recurs contenciós administratiu contra aquest resolució,  davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el 
termini de dos mesos comptadors a partir del dia següent al de la publicació de la resolució al web oficial 
detallat en aquesta convocatòria. No obstant això les persones interessades poden optar per interposar, 
potestativament, recurs de reposició contra aquesta resolució  davant el rector , en el termini d’un mes 
comptador a partir del dia següent a la publicació al web oficial detallat en aquesta convocatòria. 

En el cas d’optar per la interposició d’un recurs de reposició no es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu fins a la resolució expressa o presumpta del recurs de reposició. Si s’ultrapassa el termini d’un 
mes sense que el rector hagi dictat i  notificat la resolució del recurs de reposició s’entendrà presumptament 
desestimat per silenci administratiu. 
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 ANNEX: Criteris de Selecció 

 

1. Resultats relacionats amb la tesi (75 punts).  

a. Publicacions indexades. Ponderant el nombre d’autors i posició. 

b. Publicacions derivades de congressos. Ponderant el nombre d’autors i 
posició. 

c. Estades mínimes de 3 mesos. 

d. I altres mèrits (capítols de llibre, patents...) 

2. Planificació i cronograma de la finalització de la tesi (25 punts). Es valorarà 
especialment aquelles tesis que puguin ser finalitzades en el període màxim d’1 any. 

 

 


