
 

 

RESUM DEL PROCÉS DE SOL·LICITUD D'INCENTIUS 2017. 

 

SISTEMA PROPI 
(període de sol·licituds del 23 d’octubre al 3 de novembre de 2017) 

1. CONSULTA LA TEUA INFORMACIÓ EN l’IGLU (Informació i gestió -> Recursos 

humans -> Incentius), PODRÀS VEURE (a partir del 23 d’octubre de 2017) LES 

TRES TAULES: ACTIVITAT INVESTIGADORA, DOCENT I GESTIÓ 

ACADÈMICA. 

2. LES DADES SÓN TOTES CORRECTES? 

a. SI: 

Si les dades són completes no cal presentar cap instància només caldrà 

validar-les mitjançant el botó de validació de l’aplicació web de l’e-

UJIer  on es consulten les dades, dins del termini de sol·licitud, sense que 

siga necessari fer cap tràmit addicional. Quan el Servei d’informàtica 

reba aquesta validació, automàticament enviarà la confirmació a 

l’interessat de que la seua acceptació del càlcul d'incentius propis per a 

l'any 2017, s'ha validat correctament. 

 

b. NO 

i.  Modifica en la casella de puntuació manual de cada ítem la 

nova puntuació que cregues correcta. 

ii.  Ompli els fulls d'incorporació/modificació de l'annex II 

iii. Imprimeix la taula modificada 

iv. Imprimeix els mèrits (un intensificat subratllat al final de les 

taules que posa “detall de mèrits”) 

v. PRESENTA-HO TOT EN REGISTRE JUNT AMB LA 

SOL·LICITUD I ELS DOCUMENTS JUSTIFICATIUS DELS 

MÈRITS AFEGITS O MODIFICATS (El document exacte que 

cal presentar per a cada ítem el tindreu especificat e l’Annex III 

de les bases) 

*no és necessari acreditar els mèrits presentats els anys 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016 que hagen sigut 
acceptats com a mèrits per la Comissió d’Adjudicació i Seguiment dels Incentius, però caldrà indicar en 
l’espai que s’ha incorporat a tal efecte en els fulls d’incorporació/modificació de l’annex II que obra en 
poder de l’administració. 

Per tal d’agilitar aquesta feina durant tot el període de presentació de sol·licituds es podrà consultar, a 
la sala de Rectorat RR0234SR des de les 9 fins a les 10 del matí, prèvia identificació, l’expedient 
corresponent a les convocatòries de 2014, 2015 i 2016 del sistema propi d’incentius a la qualitat del 
professorat i el reconeixement de la tasca del PDI a temps complet. 

El fet d’indicar que la documentació està en poder de l’administració no implica la baremació del mèrit 
a menys que la documentació requerida siga efectivament comprovada. Per això us demanem que seguiu 
el procediment indicat i, en cas de dubte, comproveu el vostre expedient. 



 

 

SISTEMA AUTONÒMIC (període de sol·licituds del 2 de febrer al 2 de març de 

2018) 

1. CONSULTA LA TEUA INFORMACIÓ EN EN l’IGLU (Informació i gestió -> 
Recursos humans -> Incentius), PODRÀS VEURE (a partir del 2 de febrer de 
2018) les dades del teu expedient d’incentius que influeixen a les cinc 
components d’aquest sistema retributiu: 

A) Mèrits d’experiència docent i investigadora, 

B) Mèrits de productivitat investigadora, 

C) Promoció Acadèmica, 

D) Mobilitat i 

E) Gestió 

(articles 21 a 25 del decret 174/2002). Així mateix, trobaràs en 
aquesta pàgina un botó de validació i una estimació dels diners que 
representen aquestes dades. 

2. LES DADES SÓN TOTES CORRECTES? 

a. SI: prem el botó de validar per a indicar que tramitem la teua sol·licitud 

amb aquestes dades com a correctes, quan el Servei d’informàtica reba 

aquesta validació, automàticament enviarà la confirmació a l’interessat 

on l’indicarà que es tramitarà la seua sol.licitud d’incentius autonòmics 

davant el Consell Social de la Universitat, sempre i quan aquest sistema 

li resulte favorable respecte del sistema propi. (la qual cosa serà 

especificada a l’expedient d’incentius autonòmics de l’IGLU) 

b. NO:  

i. Ompli els fulls d'incorporació/modificació de l'annex IV 

ii.  PRESENTA-HO EN REGISTRE JUNT AMB LA 

SOL·LICITUD I ELS DOCUMENTS JUSTIFICATIUS DELS 

MÈRITS AFEGITS O MODIFICATS (El document exacte que 

cal presentar per a cada apartat el tindreu especificat en l’Annex 

IV de les bases) 


