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MARC GENERAL DE LES BEQUES D’INICIACIÓ A LA INVESTIGACIÓ 
DE LA UNIVERSITAT JAUME I 

 
(Aprovada en la sessió núm. 24 del Consell de Govern del dia 24 de maig de 2012) 

(Modificada en la sessió núm. 41 del Consell de Govern del dia 10 de desembre de 2013) 
 
 
 
Article 1. L’objectiu de les beques d’iniciació a la investigació és despertar les 
vocacions científiques entre l’estudiantat de la Universitat Jaume I mitjançant la 
realització tutoritzada de tasques d’investigació en el marc d’un projecte o activitat 
concreta.  
 
Article 2. Estan adreçades a l’estudiantat de titulacions oficials de grau o de màster de 
la Universitat Jaume I (o excepcionalment a estudiantat d’altres universitats sempre que 
realitzen estudis en què no existeix el seu homòleg a l’UJI i vinguen avalats per un grup 
d’investigació registrat) que siguen nacionals d’un estat de la Unió Europea o estrangers 
extracomunitaris amb permís de residència o d’estudis. En el cas de l’ estudiantat de 
grau, hauran d’haver superat almenys el 50% dels crèdits de la seua titulació. 
 
Article 3. Es podran convocar beques d’iniciació a la investigació a càrrec de: 

• Contractes art. 83 LOU. 
• Projectes i altres accions d’investigació subvencionades, sempre que ho 

permeten les seues bases d’execució. 
• Pressupost d’investigació de departaments i instituts. 

 
Article 4. Correspon al rectorat de la Universitat Jaume I convocar les beques i 
nomenar els becaris i les becàries. El rectorat podrà delegar aquestes funcions en el 
vicerectorat competent en matèria d’Investigació. 
 
Article 5. La convocatòria inclourà un pla formatiu del becari o becària. 
 
Article 6. Es designarà un investigador tutor o investigadora tutora, que haurà de ser 
membre de l’equip investigador del contracte, projecte o acció. 
 
Article 7. . La dotació bruta de la beca es fixarà en la convocatòria a proposta de 
l’investigador tutor o investigadora tutora. L’import mensual serà com a mínim de 300 
€ mensuals, i com a màxim el doble de la dotació mínima. La dotació mínima 
s'actualitzarà a l'alça per l'import que resulte de dividir la dotació de la Beca de 
Col·laboració del Ministeri d'Educació pel nombre de mesos de gaudi 
 
Article 8. La beca estarà subjecta a cotització a la Seguretat Social segons el que 
estableix el RD 1493/2011 o altra normativa aplicable. 
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Article 9. El becari o la becària haurà de dedicar 3 hores diàries a les tasques 
contemplades en el pla formatiu 
 
Article 10. El gaudi d’una beca d’iniciació a la investigació és incompatible amb 
qualsevol altra beca finançada amb fons públics, així com amb sous o salaris que 
impliquen vinculació contractual o funcionarial de la persona interessada amb la 
Universitat Jaume I, a excepció de les beques i ajudes a l’estudi de caràcter general i de 
les beques de mobilitat convocades pel Ministeri d'Educació. 
 
Article 11. La gestió del procediment de convocatòria i nomenament s’atribueix a 
l’OCIT en els casos en que la beca és a càrrec de contractes art. 83, projectes o altres 
accions d’investigació, i al departament o institut corresponent, quan la beca és a càrrec 
del pressupost d’investigació del departament o institut. 
 


