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El Reial decret 99/2011, que regula els ensenyaments oficials de doctorat, defineix el doctorat com 

l’etapa dels estudis universitaris oficials destinada a l’adquisició de competències i habilitats 

relacionades amb la investigació científica de qualitat. En aquesta direcció, tots els programes de 

doctorat inclouen aspectes organitzats de formació investigadora que comprenen formació 

transversal i específica. Els investigadors i investigadores en formació han d’acreditar un mínim de 

hores de formació prèviament al dipòsit de la tesi doctoral. 

Pel que respecta a la formació específica, la mobilitat, tant geogràfica com interdisciplinària i 

intersectorial, així com la participació en congressos de referència dels investigadors i les 

investigadores en formació es consideren trets essencials del model educatiu de doctorat en la 

Universitat Jaume I. El model educatiu de doctorat, aprovat pel Comitè de Direcció de l’Escola de 

Doctorat en la sessió número 6, de 2 de febrer de 2015, contempla un conjunt de programes 

adreçats a estimular aquesta mobilitat. 

Dins d’aquest marc, es convoquen ajudes per a la realització d’activitats formatives dirigides a 

doctorands i doctorandes de la Universitat Jaume I matriculats en el curs acadèmic 2018/2019. 

Aquest programa d’ajudes té una dotació total de 15.000 euros finançats per l’Escola de Doctorat 

en el pressupost VIT-ED, 541-A, projecte 19I004-01, línia de finançament 00000, aplicació 4711. 

1. Objecte de les ajudes 

L’objecte d’aquest programa d’ajudes és estimular la mobilitat dels doctorands i de les doctorandes 

per a desenvolupar activitats formatives de doctorat en centres estrangers o espanyols ubicats en 

una localitat diferent de la del centre d’adscripció de la persona sol·licitant i que impliquen el seu 

canvi de residència. Amb aquest objectiu, aquestes ajudes es destinen a sufragar parcialment les 

despeses associades a l’activitat formativa i, en particular, aquelles que donen compliment a les 

hores formatives necessàries per a realitzar el depòsit de la tesi. 

Aquestes ajudes contemplen tres categories d’activitats:  

1.1. Participació en congressos científics de referència en l’àmbit de coneixement de la tesi. 

1.2. Cursos de formació en noves tècniques instrumentals o en aspectes teòrics rellevants 

per a la tesi; organitzats per institucions científiques o acadèmiques de reconegut 

prestigi. 

1.3. Estades breus en altres institucions de recerca fora de la Comunitat autònoma de 

residència del doctorand o doctoranda per a l’accés a instal·lacions científiques, la 

consulta de fons bibliogràfics, artístics o documentals, o la realització de treballs de 

camp. Aquestes activitats han de ser iguals o superiors a una setmana i quedar 

reflectides en el document d’activitats del doctorand o la doctoranda (DAD) com a 

estada. 
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2. Persones beneficiàries 

2.1. Pot sol·licitar aquesta ajuda els doctorands i les doctorandes de la Universitat Jaume I 

matriculats en el curs 2018/19. En el cas de sol·licitants de segona anualitat i posteriors és 

necessari haver obtingut informe favorable en les avaluacions anteriors. 

2.2. Si se sol·licita l’ajuda per a realitzar una estada breu, s’han de tenir en compte que aquestes 

ajudes són incompatibles amb les que ofereix tant l’Escola de Doctorat de la Universitat Jaume 

I com la Fundació Balaguer Gonel Hermanos adreçades a tesis que opten a la “menció 

internacional” en la convocatòria de 2019. 

2.3. Aquestes ajudes són incompatibles amb qualsevol altres destinades a sufragar els conceptes 

contemplats en aquesta convocatòria. 

2.4. No es poden demanar ajudes per a més d’una activitat formativa en la mateixa convocatòria. 

2.5. No es poden demanar ajudes per a activitats formatives o estades breus si ja s’han assolit les 

hores màximes establertes pel programa de doctorat (consultar pàgina web del programa 

corresponent) per a aquesta activitat específica o si s’han assolit les hores necessàries per a fer 

el depòsit de la tesi.  

3. Característiques de les ajudes 

3.1. Les estades i activitats s’han de realitzar obligatòriament entre el 1 de gener de 2019 i el 31 de 

desembre de 2019.  

3.2. Les ajudes compten amb la següent dotació: 

3.2.1. En el cas de participació en congressos: 

- Per a congressos realitzats a la Comunitat autònoma de residència de la persona 

sol·licitant s’inclouen tan sols les despeses d’inscripció fins a un màxim de 250 euros.  

- Per a congressos realitzats a l’Estat Espanyol fins a un màxim de 250 euros. 

- Per a congressos realitzats a l’estranger fins a un màxim de 500 euros. 

3.2.2. En el cas de participació en cursos de formació: la quota d’inscripció com a doctorand fins 

a un màxim de 300 euros i si l’activitat implica canvi de residència, 50 euros per dia fins a 

un màxim de 150 euros.  

3.2.3. Per a estades breus: fins a 150 euros per setmana i en qualsevol cas, fins a un màxim de 

600 euros.  

3.3. Les ajudes no inclouen cap assegurança mèdica ni d’accidents. La persona beneficiària de 

l’ajuda es responsabilitza de tenir garantida l’assistència mèdica i d’accidents. Per això, el 

doctorand o la doctoranda ha de comptar amb una assegurança de viatge i assistència 

sanitària amb caràcter previ a l’inici de l’activitat formativa.  

4. Formalització de les sol·licituds i termini de presentació 

4.1. Les sol·licituds, dirigides a l’Escola de Doctorat, s’han de presentar pel registre telemàtic de la 

Universitat Jaume I (http://www.registre.uji.es) o per qualsevol dels procediments establerts 

en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, en el termini de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la 
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publicació d’aquesta convocatòria al Tauler d’Anuncis Oficials (TAO) i s’han d’adjuntar els 

documents següents: 

4.1.1. Imprès de sol·licitud amb indicació de l’activitat formativa del programa de doctorat a 

la qual dona compliment (indicant les hores computables), de les dates exactes i el lloc 

de realització de l’activitat, i el vistiplau del tutor o la tutora i el director o la directora 

de tesi del doctorand o la doctoranda (annex 1). 

4.1.2. Declaració jurada en la qual s’indique que la persona sol·licitant no ha rebut cap ajuda 

o beca per a la mateixa activitat (annex 2). 

4.2. Els models d'impresos normalitzats poden obtenir-se a l’apartat “Premis i ajudes” de la 

pàgina web de l’Escola de Doctorat http://www.doctorat.uji.es 

5. Esmena de sol·licituds 

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds es publicarà al Tauler d’Anuncis Oficials (TAO) i a 

la pàgina web de l’Escola de Doctorat http://www.doctorat.uji.es la llista provisional de sol·licituds 

admeses i excloses, i s’obri un termini de 10 dies hàbils a comptar des del dia següent de la 

publicació per a esmenar errors o omissions. Si no s’esmenen els errors, es considera que 

desisteixen de la seua petició. Transcorregut aquest termini es publicarà, en la mateixa adreça, la 

llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses. 

6. Avaluació de les sol·licituds 

6.1. La proposta de selecció la realitza una comissió integrada per la Directora de l’Escola de 

Doctorat Mercè Correa Sanz, la Secretaria Acadèmica de l’Escola de Doctorat Beatriu 

Escuder Gil i la Cap de Negociat d’Administració de l’Escola de Doctorat Tamara Tomás 

Sebastiá. 

6.2. La comissió ha de tenir en consideració els següents aspectes: 

6.2.1. Comprovació de l’expedient acadèmic de doctorat: obtenció d’informe favorable i 

còmput total d’hores en el DAD. 

6.2.2. Sols es concediran ajudes per a  la realització d’activitats formatives que 

contribueixen al còmput d’hores necessàries per al depòsit de la tesi a data de la 

darrera avaluació.  

6.2.3. Seran denegades les sol·licituds de les persones que tinguen deures econòmics 

pendents amb l’UJI.  

6.2.4. La concessió de les ajudes que compleixen els requisits anteriors se efectuarà en 

règim de concessió directa mitjançant el sistema de repartiment proporcional entre 

totes les sol·licituds. 

7. Resolució 

Finalitzat el procés de selecció, la concessió o la denegació de les ajudes s’ha de realitzar per 

resolució del Rectorat i es publicarà al Tauler d’Anuncis Oficials (TAO) i a la pàgina web de l’Escola 

de Doctorat http://www.doctorat.uji.es 
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8. Obligacions de les persones beneficiàries 

8.1. Acceptar per escrit l’ajuda en un termini màxim de 10 dies a comptar des de la publicació 

de la resolució d’adjudicació (annex 3).  

8.2. Complir amb aprofitament el pla de treball proposat i, una volta finalitzada l’activitat, 

presentar la documentació justificativa en el termini establert en el punt 9.  

8.3. Si per motius justificats la persona beneficiària de l’ajuda es veu obligada a modificar algun 

aspecte de l’activitat sol·licitada, necessita l’autorització de l’Escola de Doctorat. Cal 

sol·licitar l’autorització per mitja del registre telemàtic de la Universitat Jaume I 

(http://www.registre.uji.es) indicant els motius de la modificació i, si escau, adjuntant la 

documentació justificativa.  

8.4. En cas d’incompliment dels punts 8.1 o 8.2 queda desestimada l’ajuda i es penalitza la 

sol·licitud en properes convocatòries.  

9. Forma i termini de la justificació del compliment de l’ajuda 

Una vegada finalitzada l’activitat formativa, i en un termini màxim de 15 dies, el doctorand o la 

doctoranda ha de presentar pel registre telemàtic de la Universitat Jaume I 

(http://www.registre.uji.es) la següent documentació adreçada a l’Escola de Doctorat: 

9.1. Per a participació en congressos: certificat d’assistència i, si escau, justificació del pagament 

de la inscripció o còpia de la comunicació presentada. 

9.2. Per a participació en cursos de formació: justificant del pagament de la inscripció, certificat 

d’assistència o d’aprofitament i, si escau, justificant del pagament de l’allotjament. 

9.3. Per a estades breus en centres nacionals o estrangers: certificació original del centre on s’ha 

desenvolupat l’estada amb especificació de la seua durada i memòria de la tasca 

desenvolupada signada pel tutor o la tutora i pel director o la directora de tesi (annex 4).  

9.4. En tots els casos, la fitxa de tercers amb les dades necessàries per a poder fer l’abonament 

de l’ajuda (annex 5). 

La documentació justificativa ha d’anar a nom del doctorand o doctoranda beneficiari de l’ajuda.  

10. Forma i pagament de les ajudes 

Després de la recepció de la documentació justificativa, s’efectuarà l’abonament de l’ajuda 

concedida per l’import justificat. 

11. Règim jurídic 
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Aquesta ajuda es regeix per les disposicions d’aquestes clàusules, pels preceptes de la Llei 38/2003, 

de 17 de novembre, general de subvencions, per les normes que les desenvolupen i per les normes 

de dret públic directament aplicables. Supletòriament, s’han d’aplicar les restants normes de dret 

públic i, si no n’hi havia, les normes de dret privat. 

 

 

12. Recursos 

Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, i de conformitat amb el que es 

disposa en els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu 

comú de les administracions públiques, i els articles 8, 45 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 

reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa es pot interposar un recurs d'alçada davant 

del Rectorat, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà al de la recepció d'aquesta 

notificació. 

La interposició del recurs, excepte en els casos en què una disposició establisca el contrari, no 

suspèn l'execució de l'acte impugnat, de conformitat amb el que es disposa en l'article 117 de la 

Llei 39/2015. 

Si transcorren tres mesos des de l'endemà al de la interposició del recurs d'alçada sense que haja 

sigut resolt i notificat, es pot entendre que ha sigut desestimat i es pot interposar recurs 

contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló, en el termini de 

sis mesos, comptadors des de l'endemà al de la desestimació presumpta. 

Tot açò sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que es considere procedent 

 

La rectora, 

 

Eva Alcón Soler 
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Annex 1. Sol·licitud 

 

  

 

A. Dades personals 

Nom i cognoms:       DNI/NIE/Passaport: 

Lloc de residència: 

Adreça electrònica:      Tel.: 

Programa de doctorat:   

Data d’admissió en el programa: 

Nom del tutor o la tutora:  

Nom del director o la directora: 

 

B. Concepte per al qual se sol·licita l’ajuda 

 

Assistència a curs de formació en l’àmbit de coneixement de la tesi. 

Assistència i/o participació en congrés de referència en l’àmbit de coneixement de la tesi.  

Estada breu (igual o superior a una setmana) fora de la Comunitat Autònoma de residencia per a la 

formació en noves tècniques instrumentals, accés a instal·lacions científiques, consulta de fons 

bibliogràfics, artístics o documentals o realització de treballs de camp. 

 

 

C. Dades de l’activitat  

 

Data de començament:    Data d’acabament: 

 

Ciutat i país on es realitzarà l’activitat: 

 

Títol de l’activitat: 

 

Direcció web del congres, curs, o del centre on es realitzarà l’estada (obligatori): 

 

Taxa Inscripció (si escau):    € 

Despeses Allotjament (en el cas d’haver assistit a curs o seminari):   € 
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D. Relació de la activitat amb el Document d’ Activitats del Doctorand o Doctoranda (DAD). 

 

Activitat formativa del DAD a la qual dona compliment: 

 

Tipus d’Activitat:  

 

Obligatòria  

Optativa 

 

Hores computables estimades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma de la persona sol·licitant  Firma del tutor o la tutora  Firma del director o la directora  

 

 

 

 

Castelló de la Plana, …….... …………………………………………………………….. 20 ……... 
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Annex 2. Declaració Jurada 

 

  

 

 

Nom i cognoms: DNI/NIE/Passaport: 

Adreça electrònica:  Telf:  

 

 

 

 

DECLARE que no he rebut cap ajuda o beca per a la activitat sol·licitada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Firma)  

 

Castelló de la Plana, …….... …………………………………………………………….. 20 ……... 
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Annex 3. Acceptació de l'ajuda 

 

  

 

 

 

 

Nom i cognoms: DNI/NIE/Passaport: 

Adreça electrònica:  Telf:  

Us comunique l'acceptació de l'ajuda concedida per l'Escola de Doctorat de la Universitat Jaume I, i em 

compromet a complir la resta d'obligacions indicades en el punt 8 de la convocatòria. 

Així mateix declare que no sóc beneficiari/beneficiària de cap altra ajuda amb la mateixa finalitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Firma)  

 

Castelló de la Plana, …….... …………………………………………………………….. 20 ……... 

 



 

 

ESCOLA DE DOCTORAT 

 

 Ajudes per a la realització 
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Annex 4. Memòria final de la tasca 

desenvolupada durant l'estada breu 

 

 
 

 

 

 

A. Dades personals 

 

Nom i cognoms: DNI/NIE/Passaport: 

Adreça electrònica: 

Programa de doctorat: 

Data d’admissió en el programa: 

Nom del tutor o tutora: 

Nom del director o directora: 

 

B. Dades del Centre 

Centre on s’ha desenvolupat l’estada: 

Pàgina web del centre on s’ha desenvolupat l’estada: 

Nom de la persona responsable de l’estada i adreça electrònica: 

Període de realització de l’estada: 

 

 

Resum d’objectius assolits (màx. 100 paraules) i d’hores formatives reconegudes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Firma de la persona sol.licitant) (Firma del director o directora)       (Firma del tutor o tutora)  

 

Castelló de la Plana, …….... …………………………………………………………….. 20 ……... 



SERVEI DE CONTROL INTERN

Sol·licitud d’alta o de modificació
de fitxa de terceres persones

Solicitud de alta o de modificación
de ficha de terceras personas 

Dades personals / Datos personales

Nom i cognoms o raó social / Nombre y apellidos o razón social 

NIF / NIE                                   Adreça / Dirección  

CP / CP                     Localitat / Localidad                                                          Província / Provincia  

Adreça electrònica / Correo electrónico                                                              Telèfon / Teléfono 

Alta de dades bancàries / Alta de datos bancarios

 Codi IBAN / Código IBAN  ES 

Baixa de dades bancàries (si escau) / Baja de datos bancarios (En su caso)

 Codi IBAN / Código IBAN   ES  

 ________________________________________________________________________________

Nom i cognoms / Nombre y apellidos                                                                                            NIF / NIE  

Com a / Como 

DECLARE / DECLARO: 
Que són certes les dades expressades i que identifiquen el compte de l’entitat financera en el qual vull rebre els pagaments que,
com a persona creditora de la Universitat Jaume I, em puguen correspondre, i que tinc poder suficient, i vigent.
Que son ciertos los datos expresados y que identifican la cuenta de la entidad financiera en la que quiero recibir los pagos que,
como persona acreedora de la Universitat Jaume I, me puedan corresponder, y que tengo poder suficiente, y vigente.
 (Firma i data  / Firma y fecha)

 ,  d  de 20 

He sigut informat que el Servei de Control Intern de l'UJI durà a terme el tractament de les meues dades personals d'acord amb el Reglament General de
Protecció de Dades (UE) 2016/679. / He sido informado de que el Servicio de Control Interno de la UJI llevará a cabo el tratamiento de mis datos personales
de acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679.

Informació bàsica sobre protecció de dades / Información básica sobre protección de datos
Responsable del tractament / 
Resposable  del tratamiento

Universitat Jaume I / Universitat Jaume I

Finalitat del tractament / 
Finalidad  del tratamiento

Gestió administrativa i econòmica de les relacions amb terceres persones amb les quals s'efectuen transaccions econòmiques
derivades de l'activitat de la Universitat.
Gestión administrativa y económica de las relaciones con terceras personas con las que se efectúan transacciones económicas
derivadas de la actividad de la Universidad.

Legitimació / Legitimación

La legitimació es basa en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de
subvencions.
La legitimación se basa en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental
y de Subvenciones.

Destinataris / Destinatarios

Les dades poden ser comunicades a tercers per a finalitats  vinculades al  tractament de dades personals  objecte d’aquest
consentiment. 
Los datos pueden ser comunicados a terceros para finalidades vinculadas al tratamiento de datos personales objeto de este
consentimiento.

Drets / Derechos

Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, i a la limitació o l’oposició al tractament adreçant-
vos  a  la  Secretaria  General  de  l’UJI  mitjançant  el  Registre  Electrònic
(https://ujiapps.uji.es/reg/rest/publicacion/solicitud_generica).
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad, y a la limitación o la oposición al tratamiento
dirigiéndose  a  la  Secretaría  General  de  la  UJI  mediante  el  Registro  Electrónico
(https://ujiapps.uji.es/reg/rest/publicacion/solicitud_generica).

Informació addicional / 
Información addicional

Podeu  consultar la  informació  addicional i  detallada  sobre  aquest  tractament  de  dades  a
https://www.uji.es/protecciodades/clausules/?t=U014  .  
Puede  consultar la  información  adicional y  detallada  sobre  este  tratamiento  de  datos  en
https://www.uji.es/protecciodades/clausules/?t=U014  .

Espai reservat per al Servei de Control Intern / Espacio reservado para el Servicio de Control Interno
Codi de tercera persona:                                   Data d’alta:                                                     Data de modificació:      

https://www.uji.es/protecciodades/clausules/?t=U014
https://www.uji.es/protecciodades/clausules/?t=U014
https://ujiapps.uji.es/reg/rest/publicacion/solicitud_generica
https://ujiapps.uji.es/reg/rest/publicacion/solicitud_generica
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