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TITULACIONS PER ACCEDIR A LA CONVOCATÒRIA 

 

Qui pot sol·licitar un ajut FPI-UPC  

El poden sol·licitar les persones que estiguin en situació de realitzar la tesi doctoral a la UPC i 
compleixin els requisits que recull el punt 6 de la convocatòria. 

 

Quins són els requisits d’accés? 

i. Complir un dels requisits d’accés al doctorat previstos a l’article 6 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, 
pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, modificat pel Reial decret 43/2015, de 2 de 
febrer, i els requisits establerts en aquesta base, amb les precisions següents: 

a) Quan s'accedeixi al doctorat amb els estudis de grau, llicenciatura, enginyeria, arquitectura, diplomatura 
més estudis de màster o equivalent:  

- Els estudis de llicenciatura, grau, enginyeria, arquitectura i diplomatura han 'haver finalitzat en el 
moment de presentar la sol·licitud.  

- Els estudis de màster o equivalents, necessaris per cursar el doctorat, han d'haver-se finalitzat entre l'1 
de gener de 2014 i el 31 d’octubre de 2019.  

b) En el cas d'accedir al doctorat només amb una titulació de llicenciatura, grau, enginyeria i arquitectura i 
sense necessitat d'acreditar estudis de màster, aquests estudis han d'haver finalitzat entre l'1 de gener de 
2014 i la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.  

c) En cas que s'accedeixi al doctorat d'acord amb el que disposa l'article 6.2.d del Reial decret 99/2011, de 
28 de gener, aquests estudis han d'haver finalitzat entre l'1 de gener de 2014 i la data de finalització del 
termini de presentació de sol·licituds.  

ii. Estar matriculat o matriculada, el curs 2019-2020, de la tutela acadèmica en un programa de doctorat de la 
UPC en el moment de l’acceptació de l’ajut.  

iii. No estar en possessió del títol de doctor/a. 

iv. Les persones sol·licitants no poden haver gaudit de cap altre ajut de naturalesa anàloga d’una durada 
superior a 12 mesos quan finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.  

v. Tenir un expedient acadèmic amb una nota mitjana ponderada igual o superior a 6,5, obtinguda per 
l’aplicació de l’escala 0-10 d’acord amb els criteris que s’especifiquen en l’annex de la convocatòria. 

vi. Les persones que s’encarreguin de la direcció del projecte de tesi de les persones candidates han de ser 
PDI i tenir una vinculació permanent a la UPC, o un contracte laboral que excedeixi els tres anys de l’ajut. 

vii. Restaran excloses les persones candidates que hagin gaudit totalment o parcialment d’aquest ajut en 
convocatòries anteriors. 
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AUTOVALORACIÓ DE L’EXPEDIENT 

Com es farà la valoració de l’expedient acadèmic? 

Per al càlcul de la nota mitjana ponderada de l’expedient acadèmic dels sol·licitants es tindrà en 
compte: 

• La nota mitjana ponderada dels estudis de grau/llicenciatura/enginyeria/diplomatura que tindrà un pes 
del 60% en el total de la nota d’aquest apartat. 

• La nota mitjana ponderada dels estudis de màster que tindrà un pes del 40%. La nota del màster només 
es tindrà en compte si es disposa de la nota mitjana de l’expedient en el moment de presentar la 
sol·licitud. Si accedeix al doctorat sense necessitat de cursar estudis de màster, només es tindrà en 
compte la nota mitjana de l’expedient de grau/llicenciatura/enginyeria. 

Quina és la nota mitjana que ha de tenir l’expedient? 

Els aspirants i les aspirantes han de tenir un expedient acadèmic amb una nota mitjana ponderada  

igual o superior a 6,5, segons escala de 0-10. 

Si la titulació és estrangera 

En el cas d'estudis cursats a l'estranger, la nota mitjana de l'expedient acadèmic ha d'estar calculada d'acord 
amb el que disposen les resolucions de 21 de març i de 21 de juliol de 2016 de la Direcció General de Política 
Universitària del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-
ciudadano/catalogo/general/20/203615/ficha.html).  

Quina titulació em cal per accedir als estudis de doctorat? 

T’hauràs de posar en contacte amb l’escola de doctorat (http://doctorat.upc.edu/), que són qui et 
podran assegurar si amb la titulació que disposes et poden admetre o no al doctorat. 

Si sóc titulat UPC, he de presentar el càlcul de la nota mitjana? 

No 

Si no sóc titulat UPC, però el meu expedient ja té la nota mitjana incorporada de 0-10, cal que presenti el 
càlcul de la nota mitjana? 

No, si ets titulat per una altra universitat espanyola. En cas contrari caldrà obtenir l’equivalència de nota mitjana a 
través del web del Ministeri detallat més amunt. 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS A TRAVÉS SEU ELECTRÒNICA UPC I 
DOCUMENTACIÓ ADJUNTA 

 

He d’especificar a la sol·licitud altres ajuts gaudits? 

Sí, quan l’ajut gaudit tingui com a finalitat l’obtenció del doctorat. 

 

On s’haurà de presentar la documentació? 

Enguany la sol·licitud haurà de formalitzar-se a través de la seu electrònica de la UPC 
(https://seuelectronica.upc.edu/ca/tramits) complimentant la instància “Convocatòria per a la 
Incorporació de Personal Investigador en Formació (FPI-UPC)”.  

 

Quin és el termini de presentació de sol·licituds? 

Del 5 al 28 de juliol de 2019 a les 14:00 h (hora local de Barcelona). 

 

Declaració jurada de les dades:  

Quan el/la sol·licitant accedeix al tràmit sense autenticació, caldrà adjuntar document de Declaració 
Jurada per garantir la fiabilitat de les dades. L’adjunció del document es farà a través de l’apartat 
“Documentació adjunta”. 

 

Quina documentació he d’adjuntar a la sol·licitud? 

A l’acabar de complimentar el formulari (no deixar cap camp obligatori), s’haurà de marcar la casella 
Avís legal, conforme s’ha llegit i s’accepta les condicions, i enviar la sol·licitud. Tingueu en compte 
d’adjuntar els pdfs corresponents que es demanen a l’apartat “Documentació Adjunta”, alguns d’ells 

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/20/203615/ficha.html
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/20/203615/ficha.html
http://doctorat.upc.edu/
https://seuelectronica.upc.edu/ca/tramits
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són opcionals, però tant el Curriculum Vitae, l’avaluació del Curriculum Vitae, com l‘Aval del PDI, són 
documents d’obligada entrega. 

 

Quin és el termini per esmenar documentació? 

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es publicarà al web oficial 
http://www.ctt.upc.edu/ la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, indicant, en el cas de les 
persones excloses, el motiu. Els/les aspirants podran reparar els defectes que hagin motivat l’exclusió 

a través de l’esmena que hi haurà disponible a la instància “Convocatòria per a la incorporació de 

Personal Investigador en Formació (FPI-UPC)”, dins dels tràmits de la Seu Electrònica UPC.  

 

Quan es publicarà el llistat de priorització provisional? 

Quan estiguin valorades les candidatures d’acord als criteris establerts a l’apartat de criteris dins de la 

convocatòria, es publicarà la priorització provisional de les mateixes. Aquesta priorització es publicarà 
al web oficial http://www.ctt.upc.edu/. Els/les aspirants poden presentar les reclamacions que 

considerin oportunes a través de la seu electrònica de la UPC, utilitzant el tràmit que hi ha a la 

instància “Convocatòria per a la incorporació de Personal Investigador en Formació (FPI-UPC)” per 
formular una al·legació. 

Finalitzat el termini i valorades les al·legacions per part dels Vicerectorats de Política de Recerca, 

s’elevarà la llista de priorització a la Comissió de Recerca per a la seva aprovació.  

CARACTERÍSTIQUES DELS AJUTS 

 

Quan s’ha de realitzar la incorporació al centre en cas que et sigui atorgat l’ajut? Caldrà altra 
documentació per portar a terme la incorporació? 

En el termini màxim de 10 dies naturals des de la publicació de la concessió dels ajuts, les persones 
seleccionades hauran de presentar la documentació addicional necessària per poder procedir a la seva 

contractació, cosa que se’ls comunicarà personalment, però especialment se’ls requerirà una còpia de 
la matrícula de la tutela acadèmica del programa de doctorat de la UPC dels curs 2019-2010. 

 

Quina documentació cal per portar a terme la incorporació ? 

La incorporació podrà portar-se a terme sempre i quan la UASLR disposi de tota la documentació 
necessària per a la seva tramitació: 

 
- Fotocòpia del DNI/NIE  

- Fotocòpia de la titulació o resguard de pagament dels drets de títol.  

- Còpia de la matrícula de la tutela acadèmica de doctorat del curs 2019-2020. 

- Fotocòpia del document del número d’afiliació a la Seguretat Social.  

- Fotocòpia del compte bancari en el que ha de constar l’interessat/la interessada com a titular, 
preferiblement obert al Banc de Santander. 

- Fotocòpia del llibre de família, si s’escau. 

 

Aquesta documentació serà per a les persones que iniciïn la seva incorporació a la UPC, pels que ja 
havien tingut una vinculació anterior ens hauran de confirmar si les seves dades han sofert alguna 
modificació o han canviat. 

 

Quin és el termini màxim perquè s’incorpori la persona beneficiària? 

Els beneficiaris de l’ajut hauran d’incorporar-se en el termini màxim de 3 mesos a comptar des de la 
data de publicació de la concessió del mateix, cas contrari, s’entendrà que renuncia a l’ajut. El 
Vicerectorat de Política Científica podrà valorar peticions d’incorporació posterior si són suficientment 
motivades. 

http://www.ctt.upc.edu/
http://www.ctt.upc.edu/
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Quin serà l’import a percebre? 

L’import és de 1.173 € íntegres mensuals que es liquidaran en 14 pagues, els dos primers anys. 
L’import del 3r any serà de 1.234 € íntegres mensuals, en 14 pagues. Són 12 mensualitats i 2 pagues 
extres que s’abonaran els mesos de juny i desembre d’acord amb el Conveni del Personal Docent i 
Investigador de les Universitats Públiques Catalanes. Cal tenir en compte que a l’iniciar-se un 
contracte, la persona contractada comença a generar el dret per a la percepció de les futures pagues 
extres. Per aquest motiu, atenent als períodes de generació del dret, la primera paga extra pot ser no 
percebuda en la seva totalitat. A aquestes quantitats a l’estar establertes íntegres, els serà d’aplicació 
les retencions que per quota obrera i IRPF legalment s’estableixin. 

 

Pot el/la guanyador/a d’aquest ajut FPI-UPC realitzar activitats docents? 

La persona beneficiària de l’ajut haurà de col·laborar en tasques de docència. Segons el RD 
103/2019 de l’1 de març (EPIF) el personal investigador predoctoral en formació pot col·laborar en 
tasques docents fins un màxim de 180 h durant l’extensió del contracte predoctoral, però en cap cas 
es poden superar les 60 hores anuals. Aquesta col·laboració docent no significarà responsabilitat del 
personal investigador en formació sobre l’assignatura ni sobre la programació d’aquesta i a efectes 
del Currriculum Vitae, s’haurà de certificar aquesta activitat per part de les unitats acadèmiques. 

 

Com es realitza el pagament de l’ajut? 

El pagament es fa a través de nòmina per transferència bancària, preferiblement en c/c obert al Banc 
de Santander. 

 

Quina és l’estructura de l’ajut? 

La durada del contracte serà d’1 any i es podrà prorrogar anualment fins uns màxim de tres anys, 
sempre i quan es compleixin els requisits que marca la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la 
tecnologia i la innovació, el Reial Decret 103/2019 d’1 de març, de l’estatut del personal investigador 
predoctoral en formació (EPIF) i previ informe favorable de la comissió acadèmica del programa de 
doctorat. 

 

Quan es podrà concedir la  interrupció de l’ajut? 

Es podrà concedir, a petició raonada de l’interessat, previ informe del director de tesi doctoral.  

Les peticions d’interrupció s’ajustaran a: 

a) No podran ser superiors a 6 mesos al llarg de la duració de tot l’ajut 

b) Només en aquells casos en que s’apreciï l’existència de força major es podrà recuperar el període 

interromput i sempre que les disponibilitats pressupostàries ho permetin. 
c) Durant el període de la interrupció de l’ajut es causarà baixa a la Seguretat Social 

d) La no incorporació a l’ajut un cop transcorregut el període d’interrupció, es considerarà 
com a renúncia i causarà baixa automàtica. 

e) La interrupció dels ajuts suposa la suspensió econòmica corresponent 

 

5.Què es considera situació d’incompatibilitat? 

La condició de beneficiari/a d’aquest programa és incompatible amb vinculacions contractuals o 
estatutàries que impedeixin una dedicació exclusiva a la formació i a la recerca. En tot moment 
s’haurà de respectar l’establert a la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal 
al servei de l’Administració de la Generalitat  

 

Puc renunciar a l’ajut UPC recerca 2019? 

Sí, comunicant la renúncia 15 dies abans de la data que ha de causar efecte.  

Les renúncies han de ser comunicades a la Unitat d’Assessorament i Suport Laboral a la Recerca i a 
la Unitat Bàsica d’adscripció. 

 


