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Annex IV. Sol·licitud d’incentius. 
Sistema autonòmic 

Pla d’incentius. Convocatòria 2017 

 
 

Dades personals 

Nom i cognoms: ...................................................................................................................................................................................................................  

DNI:  .......................................................  Categoria:  .....................................................................................................................................................  

Departament:  .....................................................................................................................................................................................................................  

 

 

EXPOSE: Que les dades de l’expedient personal d’incentius autonòmics que consten a l’e-

UJIer-@ són incompletes. 

 

SOL·LICITE : Que, d’acord amb el Decret 174/2002, de 15 d’octubre, del Govern Valencià, 

sobre règim i retribucions del personal docent i investigador contractat laboral 

de les universitats públiques valencianes i sobre retribucions addicionals del 

professorat universitari, tramiteu aquesta sol·licitud d’incentius, incloent-hi 

les dades al·legades d’acord amb les bases de la convocatòria. 

 

En el cas de que el sistema autonòmic resultara mes favorable, aquesta 

sol·licitud implica la renúncia al sistema propi 

.  

 

 

 

 

(Signatura) 

 

Castelló de la Plana, ………. d …………………………. de 2018 
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ANNEX IV   

SISTEMA AUTONÒMIC. INCORPORACIÓ DE DADES 
A) Mèrits d’experiència docent i investigadora:  

B) Mèrits de productivitat investigadora:  

C) Promoció acadèmica:  

D) Mobilitat:  

E) Gestió:  
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SISTEMA AUTONÒMIC. CORRECCIÓ DE DADES 
A) Mèrits d’experiència docent i investigadora:  
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C) Promoció acadèmica:  

D) Mobilitat:  

E) Gestió:  
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SISTEMA AUTONÒMIC. DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA 

 

A) Component per mèrits d’experiència docent i investigadora 

A l’efecte de l’avaluació del component per mèrits d’experiència docent i investigadora que 
es relacionen en l’article 21 del Decret 174/2002, de 15 d’octubre, del Govern Valencià, les 
dades consten a la base de dades d’aquesta Universitat i no cal aportar cap documentació; sols 
ens heu d’indicar si trobeu alguna dada incorrecta. 

B) Component per mèrits de productivitat investigadora 

A l’efecte de l’avaluació del component per mèrits de productivitat investigadora que es 
relacionen en l’article 22 del Decret 174/2002, de 15 d’octubre, del Govern Valencià, les 
dades consten a la base de dades d’aquesta Universitat i no cal aportar cap documentació; sols 
ens heu d’indicar si trobeu alguna dada incorrecta. 

C) Component per mèrits docents i investigadors lligats a la promoció acadèmica 

A l’efecte de l’avaluació del component per mèrits docents i investigadors lligats a la 
promoció acadèmica que es relacionen en l’article 23 del Decret 174/2002, de 15 d’octubre, 
del Govern Valencià, les dades consten a la base de dades d’aquesta Universitat i no cal 
aportar cap documentació; sols ens heu d’indicar si trobeu alguna dada incorrecta. 

D) Mobilitat 

A l’efecte de l’avaluació del component per mèrits de mobilitat docent i investigadora, la 
documentació acreditativa de la realització d’estades en els termes que preveu l’article 24 de 
l’esmentat Decret ha d’incloure una fotocòpia de: 

1. El permís concedit per la Universitat. 

2. Un certificat del centre receptor on s’especifiquen les tasques desenvolupades, 
(docents, investigadores o de col·laboració per al desenvolupament) i la duració de 
l’estada (data de començament i data de finalització). 

3. Acreditació documental del finançament obtingut per a realitzar l’estada: 

• Si està finançada a càrrec d’un projecte, indiqueu-ne el codi, l’investigador 
principal i els anys de vigència del projecte. 

• Si està finançada amb una beca, aporteu la concessió de la beca. 

• Si està finançada pel centre receptor, cal aportar un certificat d’aquest centre. 

En general, es pot aportar qualsevol altra documentació que considereu oportuna per tal de 
poder classificar l’estada. 

 

 

 

 



A més a més, cal que classifiqueu les estades que aporteu segons els codis de la taula 
següent1:  

 

MOTIU CODI  

Estades oficials com a professor/a en sabàtic a càrrec de la Universitat Jaume I 11 

Estades oficials com a professor/a en sabàtic a càrrec del centre receptor 12 

Estades oficials com a professor/a visitant en comissió de serveis a càrrec de la 
Universitat Jaume I 

13 

Estades oficials com a professor/a visitant a càrrec del centre receptor 14 

Estades oficials per convenis interuniversitaris a càrrec de la Universitat Jaume I 15 

Estades oficials per convenis interuniversitaris a càrrec del centre receptor 16 

Estades oficials per invitació del centre receptor per a docència reglada 17 

Estades oficials per invitació del centre receptor per participar en projectes 
d’investigació. Sense cap finançament. 

183 

Estades oficials per invitació del centre receptor per participar en projectes 
d’investigació. A càrrec de projectes 

181 

Estades oficials per invitació del centre receptor per participar en projectes 
d’investigació. A càrrec de la universitat d’origen o organisme receptor 

182 

Estades oficials derivades de la concessió de beques 19 

Estades oficials derivades d’ajudes de mobilitat a càrrec de la Universitat Jaume I 110 

Estades oficials derivades d’ajudes de mobilitat a càrrec de la Generalitat Valenciana 111 

Estades oficials derivades d’ajudes de mobilitat a càrrec de l’estat 112 

Estades oficials derivades d’ajudes de mobilitat a càrrec d’institucions privades 113 

Estades relacionades amb la gestió o participació en programes de cooperació o 
d’intercanvi 

2 

Altre tipus d’estades 3 

 

E) Gestió 

A l’efecte de l’avaluació del component per mèrits de dedicació a la gestió universitària que 
es relacionen en el punt 1 de l’article 25 del Decret 174/2002, de 15 d’octubre, del Govern 
Valencià, les dades consten a la base de dades d’aquesta Universitat i no cal aportar cap 
documentació; sols ens heu d’indicar si trobeu alguna dada incorrecta. 

Quant als càrrecs específics de la Universitat Jaume I* a què es refereix l’article 25.4 de 
l’esmentat Decret, si trobeu alguna deficiència en els càrrecs específics que es van crear per a 
la gestió del CUC caldrà presentar la certificació corresponent  amb la data d’inici i la data de 
finalització del nomenament. No cal tornar a acreditar els càrrecs específics que van  ser 
reconeguts en l’adjudicació d’incentius autonòmics de l’any. 

* El Consell Social, en la reunió de 19 de desembre de 2002, a proposta del Consell de Govern Provisional de 
la Universitat Jaume I, acorda que es reconeguen 0,75 punts per any als càrrecs següents: 

                                                 
1 El Servei de Recursos Humans revisarà la veracitat d’aquesta classificació. 



I. Càrrecs específics de la Universitat Jaume I 

A. Càrrecs estatutaris o preestatutaris assimilats 

Defensor/a de la comunitat universitària, president/a de la Junta Electoral, síndic/a de greuges. 

B. Comissionats, adjunts a vicerectorats, directors acadèmics de serveis, directors tècnics i 
assimilats 

Adjunt/a a vicerectorat, cap del Servei d’Esports, comissionat/ada per al Desenvolupament 
Estatutari, comissionat/ada de Política Lingüística, coordinador/a de la Unitat de Suport 
Educatiu, director/a acadèmic de Postgrau i Formació Permanent, director/a adjunt/a del 
Centre de Documentació Europea, director/a del Centre d’Educació i Noves Tecnologies, 
director/a de l’Oficina de Transferència de Resultats d’Investigació, director/a del Servei 
Central d’Instrumentació Científica, director/a tècnic/a, vicesecretari/ària general de la 
Universitat. 

C. Directors de projectes institucionals 

President/a de la comissió que ha d’elaborar el projecte d’Estatuts adaptats a la LOU i  
directors/es dels següents projectes: Projecte d’aprofundiment de noves tecnologies, Projecte 
de creació i gestió de llibres de titulació, Projecte de l’Oficina Verda, Projecte de millora dels 
processos de planificació i organització docent, Projecte de normalització i assegurament, 
Projecte de solidaritat i cooperació, Projecte de suport al desenvolupament de les pàgines web 
de departaments i centres, Projecte d’estudi dels mecanismes d’explotació dels resultats de 
I+D+i, Projecte per a la implantació del sistema de comptabilitat de gestió a la Universitat 
Jaume I, Projecte de creació de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i la Solidaritat, 
Projecte EURUJI. 

D. Càrrecs responsables de titulacions i direccions de seus d’instituts interuniversitaris 

Assessor/a del director/a de l’ESTCE i dels degans/anes per a la implantació d’una titulació, 
coordinador/a d’estades en pràctiques, coordinador/a d’intercanvi, director/a de seu d’institut 
interuniversitari, director/a de titulació, vicepresident/a CIT. 

 

II. Càrrecs específics creats per a la gestió del CUC 

Coordinador/a cap d’estudis del CUC, cap d’estudis del CUC, cap de divisió (ciències i 
lletres) del CUC, director/a de secció departamental, secretari/ària de divisió (ciències i 
lletres) del CUC, vicesecretari/ària del CUC. 

Cap d’Estudis de l’Escola Universitària de Magisteri, afegit per Acord del Consell de Govern 
de la Universitat Jaume I de 31 de gener de 2003 
 

III. Coordinador/a de COU 
 

AFEGIR-NE NOUS? 


