
ANNEX III 

DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA 

(Orientatiu, sense perjudici que la Comissió de Seguiment i Adjudicació dels Incentius del PDI 

puga acceptar altre tipus de documentació acreditativa) 

Dades referides al sexenni 2012-20171 

TAULA I: ACTIVITAT INVESTIGADORA 

Publicacions (I00-I08) 

Dades: títol del llibre, article, ponència publicada. Editorial, revista, actes del congrés. Nombre 
de pàgines. ISBN. Any de publicació. En el cas d’articles, cal indicar també el número i el 
volum de la revista on es publica. 

Documentació que cal aportar: 

- Fotocòpia de la pàgina/es (de l’article, llibre o ponència) on apareguen les dades 
esmentades. 

Patents (I12-I15) 

Dades: títol/nom de la patent. Any. Data de sol·licitud. Data de concessió. Titular/s de la 
patent. 
Número de la patent. 

Documentació que cal aportar: 

- Fotocòpia de la concessió de la patent. 

Activitats de creació artística (I16) 

Dades: títol de l’exposició. Lloc i any de realització. 

Documentació que cal aportar: 

- Fotocòpia de la documentació corresponent on consten les dades esmentades, així com el 
nom del comissari/ària. 

Formació (I17-I20) 

Ítem I17: títol de la tesi. 

- Llegida: nom del director/a. Any de lectura. 
- Dirigida: nom de la persona (doctorand/a). Any de lectura. 

 

Documentació que cal aportar: 

                                                 

1 Investigació des de l’1 gener de 2012 fins al 30 de setembre de 2017 
Docència des del curs 2012/13 fins al curs 2016/17 
Gestió de l’1 de gener de 2012 fins al 30 de setembre de 2017 



- Llegida: resguard del drets d’expedició del títol de doctor / títol de doctor. 

- Dirigida: acta de lectura de la tesi (fotocòpia) o certificat de la direcció del departament on 
es va llegir. 

Ítem I18: títol del treball d’investigació/ Treball fi de màster investigació 

- Llegida: nom del tutor/a. Any de lectura. 
- Dirigida: nom de la persona. Any de lectura. 

Documentació que cal aportar: 

- Llegida i dirigida: certificat de la direcció del departament/coordinació màster 

Ítem I19: 

Documentació que cal aportar: 

- Certificat de la institució d’adscripció del becari. 

Ítem I20: 

Documentació que cal aportar: 

- Certificat SGDE. 

Nota: les publicacions electròniques s’han d’acreditar mitjançant la impressió de la/les 
pàgina/es en les quals apareix l’autoria, l’any i l’adreça web, si escau. 

Projectes I+D (I21-I26) 

Dades. Nom del projecte. Entitat finançadora. Data d’inici. Data de finalització. Referència del 
projecte. Investigador principal (Sí/No). 

Documentació que cal aportar: 

- Investigador/a principal: fotocòpia del document de concessió del projecte. 
- Investigador/a: fotocòpia de la llista de participants en el projecte o certificat de participació 

en el projecte de l’investigador principal, on s’especifiquen les dades sol·licitades. 

Convenis i contractes de I+D (I27-I29) 

Dades: nom del projecte. Empresa. Data d’inici. Data de finalització. Director/a del projecte 

(Sí/No). 

Documentació que cal aportar: 

- Direcció del projecte: fotocòpia del contracte en què aparega com a director/a. 
- Participació en el projecte: fotocòpia de la llista de participants o certificat de participació 

en el projecte de el investigador principal, on s’especifiquen les dades sol·licitades. 
 

 

 

 



Ítem I30: Centre / Universitat / País. 

Documentació que cal aportar: 

- Certificat del centre receptor, especificant data d’inici i data de finalització de l’estada, 
nom del centre/departament, universitat/institut i país. En cas d’haver rebut finançament 
aporteu document acreditatiu del tipus de finançament. 

 

TAULA II: ACTIVITAT DOCENT 

D01: Nombre de cursos acadèmics. 

D02-D03: Curs/os 

Codi d’assignatures. Grau i Primer i segon cicle. 
Codi d’assignatures. Tercer cicle. 
Codi d’assignatures. Màsters oficials. 
Documentació que cal aportar: 

- Fotocòpia del full del POD signada pel professor/a i pel director/a del departament. 

Ítem D04: nom i codi de l’assignatura nova implantada. Curs d’implantació. 

Documentació que cal aportar: 

- Fotocòpia del full del POD signada pel professor/a i pel director/a del departament. 

Ítem D05: títol del curs. Curs acadèmic d’impartició. 

Documentació que cal aportar: 
- Certificat del Centre de Postgrau. 

Ítem D06, D07, D08: títol del llibre/apunts/article. Editorial/revista. Autor. Any de publicació. 

Documentació que cal aportar: 

- Fotocòpia de la pàgina de la publicació on apareixen les dades referides. 

Ítem D09, D10, D11, D12, D13: 

Documentació que cal aportar: 

- Certificat de l’USE. 

Ítem D14: 

Documentació que cal aportar: 

- Certificat de l’ORI o de l’OIPEP. 
 

Ítem D15: 

Documentació que cal aportar: 

- Certificat de l’ORI. 



 
Ítem D16: 

Documentació que cal aportar: 

- POD on conste el idioma utilitzat en la impartició del curs i l’assignatura impartida signat 
per la persona interessada i pel director/a del departament. 

 

Ítem D18, D19: cal indicar títol del curs, hores, centre, universitat i país. 

Documentació que cal aportar: 

- Certificat del centre receptor, especificant el títol del curs impartit, la seua durada (en 
hores), el període de temps en el qual es va impartir, el centre, la universitat i el país. 

Ítem D20: 

Documentació que cal aportar: 

- Certificat de l’ORI o de la universitat de destinació. 

Ítem D21: títol, apunts, autor. 

Documentació que cal aportar: 

- Pàgina on consten aquest dades. 
Ítem D22: 

Documentació que cal aportar: 

- Impressió pàgina web, adreça URL. 

- Per a assignatures donades d’alta en el moodle institucional, la informació no caldrà 
aportar-la.  

- Per a altres sistemes d’aula virtual, en els que s’identifiquen la seua pertinença a la 
Universitat Jaume I, caldrà aportar certificació de l’administrador del sistema. 

Ítem D23: 

Documentació que cal aportar: 

- Certificat de l’USE. 

 

 

 

 

 

 

 



 

TAULA III: GESTIÓ ACADÈMICA. 

G01-G08: Durada (data d’inici/data de finalització del nomenament). 

Documentació que cal aportar: 

- Fotocòpia del nomenament i del cessament (si escau). 

G09-G14: Durada (data d’inici/data de finalització del nomenament). 

Documentació que cal aportar: 

- Fotocòpia del nomenament i cessament (si escau) (Ítem G10). 
- Fotocopia de l’acta del Consell de Departament en què apareix l’elecció, o certificació SG 

(Ítem G09). 
- Certificació de la cap de l’OCIE (Ítem G12). 
- Certificació director de departament (Ítem G11 i G13). 

 

Observació general: no és necessari acreditar els mèrits presentats els anys 2012, 2013, 
2014, 2015 i 2016 que hagen estat acceptats com a mèrits per la Comissió d’Adjudicació i 
Seguiment dels Incentius, però cal indicar en les taules que s’han de recuperar dels 
arxius i en quin any es va presentar la documentació. 


