AJUDES A LA INVESTIGACIÓ
PREGUNTES FREQÜENTS

Quines matèries engloben les ciències socials i les humanitats?
Les ciències socials agrupen les disciplines l’estudi de les quals està relacionat
amb les activitats i el comportament dels éssers humans i que no pertoca a les
ciències naturals. S’englobarien aquí les matèries relacionades amb l’evolució
de les societats, la interacció social i el sistema cognitiu, així com el dret, les
ciències polítiques, la filosofia, la semiologia i les ciències de la comunicació.
Hi ha un model per presentar l’avanç o la memòria final?
No hi ha un model preestablert per a cap dels dos documents.
En el cas de l’avanç, ha d’incloure un resum de les activitats i els passos fets
des de l’inici del gaudi de l’ajuda, així com els objectius marcats.
Pel que fa a la memòria final, a més d’un resum d’aquesta de 150 paraules
aproximadament, ha d’incloure els apartats detallats en les bases: objectiu del
treball, metodologia i hipòtesis de la recerca, principals resultats i conclusions
esperats.
Pot optar a una ajuda una persona que disposi de targeta de residència
però no tingui la nacionalitat espanyola?
No, és imprescindible tenir la nacionalitat espanyola. No s’admeten candidats
amb permís de residència o amb ciutadania d’un altre estat de la Unió Europea.
Es pot fer la recerca o l’estada per a la qual s’opta a l’ajuda en un termini
inferior a l’any?
Sí. El requisit és que es desenvolupi en el termini màxim d'un any. No hi ha un
període mínim.
Què vol dir curriculum vitae abreviat del director de la recerca?
Fa referència al format d’aquest. Hi ha un model que coincideix amb un
formulari del Ministeri d’Economia i Competitivitat, si bé no cal incorporar-lo en
aquest format.

Curriculum vitae abreviat del director de la recerca fa referència al
director de tesi o a l’investigador responsable en el centre receptor?
El director de la recerca es refereix al director de la tesi. Si es compta amb més
d’un director de tesi, es pot incloure en la documentació complementària el
segon currículum.
En el cas de les estades, quan hi ha un responsable per a una part de la
recerca, se’n pot incloure com a documentació complementària el curriculum
vitae.
Hi ha algun model de curriculum vitae del sol·licitant que s’hagi
d’adjuntar?
No.
És compatible l’ajuda amb el fet d’estar contractat per una universitat o
un centre de recerca?
Sí, sempre que no ho impedeixi el contracte que tingui signat.
Si es sol·licita l’ajuda per a una estada en una universitat o un centre de
recerca estranger, n’hi ha prou amb presentar l’informe del tutor de la
universitat o el centre en què es portarà a terme la recerca a l’exterior?
No. Les bases estableixen que l’informe que avala la recerca ha d’estar subscrit
pel director del treball, que ha de ser necessàriament un professor doctor d’una
universitat espanyola de reconeguda solvència investigadora que desenvolupi
la seva tasca de docència en una universitat espanyola o un centre de recerca
espanyol. Es refereix, en aquest cas, al director de la tesi. També es pot
adjuntar l’informe del tutor que tindrà en el centre receptor.
Quan es sol·licita l’informe del director del treball que ha de ser
necessàriament un professor doctor d’una universitat espanyola, vol dir
que s’ha hagut de doctorar en una universitat espanyola?
No. El requisit és que tingui un doctorat, que es pot haver fet en qualsevol
universitat. El que sí que és imprescindible és que desenvolupi la tasca de
docència en una universitat espanyola o un centre de recerca espanyol.
Són compatibles les ajudes amb algun altre tipus de beca?
Queden excloses d’aquesta convocatòria les persones que hagin gaudit en
alguna ocasió anterior d’alguna ajuda o beca del mateix tipus per part de la
fundació.

En cas que s’estigui gaudint d’una beca per part d’alguna institució o entitat, no
hi ha incompatibilitat, sempre que ho permeti l’altra beca de la qual es gaudeixi.
Pot la fundació publicar totalment o parcialment els treballs abans que ho
faci l’autor?
La fundació es reserva el dret de procedir a la publicació total o parcial dels
treballs, sigui quina sigui la seva naturalesa, anunciant prèviament als autors
l’exercici d’aquest dret, si bé abans de fer-ho ho farà saber a l’autor.
Quina consideració fiscal tenen les ajudes a la recerca?
Les ajudes a la recerca no són beques, tenen la consideració de rendiment del
treball, per la qual cosa estan subjectes a tributació. Sobre la suma total de
l’ajuda s’ha de practicar la retenció corresponent a compte de l’impost sobre la
renda de les persones físiques.
Es publiquen els resultats del procés de selecció?
No. Els resultats es comuniquen directament als candidats i no es poden
consultar enlloc.
Rebré alguna confirmació de la inscripció en el procés de selecció?
L’aplicatiu en què es fa la inscripció envia un correu electrònic de confirmació
una vegada el candidat es dóna d’alta. Tanmateix, si posteriorment a la
inscripció inicial s’inclou documentació nova, no rebrà nous correus de
confirmació.
Intento registrar-me, però no em deixa accedir a la pantalla d’inscripció.
És possible que no estigui utilitzant el dispositiu o el navegador adequat.
L’aplicació és incompatible amb el sistema iOS. Provi-ho amb un PC i amb
Internet Explorer o Google Chrome.
Es pot optar a l’ajuda encara que no s’hagi iniciat l’estudi pel qual
s’aplica? S’ha d’estar fent la tesi doctoral en el moment d’optar a l’ajuda?
Les ajudes estan destinades a persones que es trobin en procés de realització
de la tesi doctoral, per la qual cosa és un requisit imprescindible estar en
procés de realització d’aquesta quan es sol·liciten.

Quina documentació s’ha d’incloure en l’apartat “Documents”?
L’aplicatiu d’inscripció permet adjuntar cinc documents al marge dels obligatoris
que es requereixen en apartats específics. En aquest espai es pot incorporar
aquella documentació complementària que el candidat estimi pertinent per
donar suport a la seva candidatura: segones cartes d’aval de la seva recerca,
algun treball fet prèviament, títols…
Si en el desplegable de l’aplicació informàtica no figura el centre en què
s’està fent la recerca, és possible optar igualment a les ajudes?
Pot optar a les ajudes sense cap problema. L’aplicació pot no tenir recollits tots
els centres.
A què puc destinar l’ajuda rebuda?
L’ajuda rebuda es pot destinar tant al pagament de viatges com de material o
qualsevol necessitat que es tingui per al desenvolupament de la seva recerca
durant el període de gaudi d’aquesta.

