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Acord de la Comissió de Recerca, Transferència i Innovació del dia 16 de febrer de 2023 
  

1. Objecte 
1.1 L’objecte de les borses de viatge és l’atorgament d’ajuts per fer estades temporals a l’estranger en 
institucions de recerca de reconegut prestigi internacional amb la finalitat d’obtenir la Menció de Doctorat 
Internacional (MDI) per part dels beneficiari/es dels contractes predoctorals. 

 

2. Sol·licitants 
2.1 Podran ser beneficiaris els contractes predoctorals en actiu del Programa de personal Investigador en 
formació per a departaments, i de Capítol VI de la Universitat Autònoma de Barcelona (PIF). 

 

2.2 Les persones beneficiàries dels ajuts de mobilitat d'aquest programa podran fer estades temporals a 
l’estranger amb l’objecte de completar la seva formació investigadora relacionada amb el projecte de recerca 
que portin a terme, amb l’autorització prèvia del/la director/a de tesi i del/la director/a del 
departament/centre al que estigui adscrit. 

 

3. Condicions 
Queden explícitament exclosos d’aquesta convocatòria els viatges que tinguin com a finalitat la participació 
o l’assistència a congressos, reunions o simposis científics, tecnològics i humanístics, i també els cursos de 
caire formatiu o docent. No es podrà gaudir de l’estada en períodes d’interrupció de l’ajut o posteriorment a 
produir-se’n la baixa o la renúncia. 
 
No podran sol·licitar ajut les persones que hagin gaudit d’un, en anteriors convocatòries. 

 

Només es podrà sol·licitar un ajut per convocatòria. 

4. Durada 
La durada de l’estada temporal a l’estranger serà, com a mínim, d’un mes (30 dies) i es finançarà, com a 
màxim, 3 mesos (90 dies), comptadors des del dia d’inici fins al dia final de l’estada al centre. Les estades 
finançades a càrrec d’aquesta convocatòria haurien de ser realitzades entre l’ 1 de gener al 31 de  desembre 
de 2023. Excepcionalment, les persones que finalitzen el gaudi del seu ajut predoctoral PIF durant l’any 2023 
podran sol·licitar aquest ajut per a estades iniciades i/o finalitzades l’any 2022.  

 

Les persones que sol·licitin estades inferiors a tres mesos, hauran d’acreditar que n’han efectuat una altra 
estada amb anterioritat i que, tal com estableix la normativa de MDI, el total de temps de la suma de les 
estades sigui igual o superior a tres mesos en una mateixa institució. 

 

CONVOCATÒRIA D’ESTADES DE CURTA DURADA A L’ESTRANGER PER A L’ANY 
2023 PELS BENEFICIARIS/ES DE CONTRACTES PREDOCTORALS DE 

LES CONVOCATÒRIES PIF UAB 
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5. Import 
5.1 Els ajuts es concretaran en l’abonament parcial de les despeses originades pel viatge i l’estada, segons la 
taula d’import de l’annex I. 

 

6. Sol·licitud 
La sol·licitud es gestiona a través del Portal de ayudas del Banco Santander, i la documentació a adjuntar serà 
la següent: 

 
a) L’acceptació del centre que ha d’acollir la persona beneficiària del contracte predoctoral, 
b) Un informe de la persona que dirigeixi la tesi sobre d’interès de l’estada. 
c) Si l’estada és inferior a tres mesos, document que acrediti l’acompliment del segon paràgraf de 
l’apartat 4. 
d) Compromís de presentació de la tesi amb MDI en un termini màxim de 3 anys, signat pel sol·licitant 
i per la persona que dirigeixi la tesi així com de l’acompliment de la resta de requisits  

 
7. Termini per presentar les sol·licituds 
Les sol·licituds es podran presentar des del dia 27 de febrer de 2023 fins al dia 13 de març de 2023. 

 
8. Criteris de Priorització 
El pressupost destinat a aquesta convocatòria és de 75.000 euros. En el cas que l’import de les sol·licituds 
superin la disponibilitat pressupostària, es prioritzaran les sol·licituds de les persones que estiguin més a la 
vora de la finalització del seu contracte predoctoral. 
Els imports que consten a la taula del Annex I es podrien veure modificats per motius pressupostaris. Es podrà 
prorratejar, entre els beneficiaris de la subvenció, l’import màxim destinat a l’ajut en cas que aquest sigui 
inferior al nombre de sol·licituds amb dret a la percepció del mateix. 
 

 
9. Resolució dels Ajuts 
9.1 El procediment de concessió d’aquests ajuts és el de concurrència  competitiva. 
9.2 La instrucció d’aquests ajuts serà realitzada per l’Àrea de Gestió de la Recerca i l’òrgan competent per a 
dictar la resolució de la concessió de l’ajut serà la Comissió de Recerca, Transferència i Innovació. 
9.3 La Comissió de Recerca, Transferència i Innovació, preveu resoldre aquesta convocatòria en un termini 
màxim de dos mesos a comptar des de la data de tancament de la convocatòria. El termini legal per resoldre 
és de sis mesos comptadors a partir de l’endemà del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut 
aquest termini sense resolució expressa, s’entendrà desestimat per silenci l’ajut sol·licitat. 
9.4 La reclamació de documentació, la resolució provisional, i la resolució de concessió o denegació de l’ajut 
serà publicada a la web de la UAB la qual sortirà tots els efectes de notificació practicada d’acord amb allò 
que preveu la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques 
Addicionalment a l’esmentada publicació a la web de la UAB es podrà informar als sol·licitants de l’ajut, 
mitjançant correu electrònic, que, en cap cas, tindrà efectes de notificació practicada. Totes les 
comunicacions relacionades amb actuacions en el procediment de concessió, justificació o seguiment es 
realitzaran a través del correu electrònic institucional del sol·licitant @uab.cat 
9.5 En cas de denegació de la sol·licitud s’indicaran els motius que corresponguin. 
9.6 La resolució dels ajuts estarà condicionat a la disponibilitat pressupostària. 
 

 
 
 

https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-investigacion-estades-a-l-estranger-2023-beneficiaris-es-pif-uab
https://www.uab.cat/
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10. Procediment per al cobrament de l’ajut 
A partir del moment de la resolució de la convocatòria, les persones beneficiàries  podran presentar a l’Àrea 
de Gestió de la Recerca (a través del Registre General de la UAB), l’imprès de sol·licitud de pagament, 
degudament emplenat, segons les instruccions que es faran arribar en el seu moment.  

 

11. Justificació de l’ajut 
 

11.1 La persona sol·licitant,  haurà de presentar, en el termini màxim de quinze dies, un cop fet el 
desplaçament: 

a) un informe del treball dut a terme i dels resultats  obtinguts, 
b) un certificat del centre de destinació en el qual es deixi constància de les dates d’inici i 
d’acabament de l’estada al centre. L’imprès normalitzat es farà arribar dins de les instruccions que 
es trametran en el seu moment. 

c) els justificants originals de les dates de desplaçament. 
 

11.2 Exhaurit aquest termini, el Vicerectorat podrà revocar l’ajut concedit per a la realització de l’estada. 
 

12. Recursos 
Contra les resolucions d’aquesta convocatòria, que no esgoten la via administrativa, les persones 
interessades poden interposar recurs d’alçada davant l’Excm. i Mgfc. Rector de la UAB, en el termini d’un 
mes, a comptar des del dia següent de la seva publicació, de conformitat amb el que preveu l’article 115 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. 
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ANNEX I 

Taula d'imports per als ajuts de viatge i estada en funció del país 

 
 
País 

Ajut en concepte de 

desplaçament 

Ajut complementari 

(per dia) 

Afganistan 1.314,00 15 

Àfrica del Sud 1.075,00 33 

Albània 567,00 18 

Alemanya 591,00 33 

Algèria 591,00 18 

Andorra 102,00 28 

Aràbia Saudita 1.314,00 28 

Argentina 1.155,00 23 

Austràlia 1.370,00 33 

Àustria 430,00 33 

Bèlgica 430,00 33 

Bielorússia 913,00 23 

Bolívia 1.047,00 18 

Bòsnia Hercegovina 752,00 18 

Brasil 1.047,00 23 

Bulgària 752,00 23 

Canadà 1.155,00 33 

Cap Verd 913,00 18 

Cisjordània i franja Gaza 833,00 18 

Ciutat del Vaticà 412,00 28 

Colòmbia 1.047,00 18 

Corea del Sud 1.237,00 33 

Costa d'Ivori 1.314,00 15 

Costa Rica 1.047,00 23 

Croàcia 752,00 23 

Cuba 1.047,00 23 

Dinamarca 591,00 33 

Egipte 752,00 18 

El Salvador 1.047,00 18 

Equador 1.047,00 18 

Eslovènia 752,00 28 

Estats Units d'Amèrica 1.155,00 33 

Finlàndia 645,00 33 

França 430,00 33 

Geòrgia 799,00 18 

Gran Bretanya 430,00 33 

Grècia 591,00 33 

Guatemala 1.047,00 18 

Guinea 1.547,00 15 

Haití 1.047,00 15 

Holanda (Països Baixos) 430,00 33 

Hondures 1.047,00 18 

Hong Kong 1.289,00 28 

Hongria 752,00 33 

Índia 1.370,00 18 

Iraq 1.521,00 18 

Irlanda 430,00 33 

Islàndia 645,00 33 

Israel 833,00 28 
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Itàlia 430,00 33 

Iugoslàvia/Sèrbia-Montenegro 752,00 23 

Japó 1.585,00 33 

Jordània 752,00 18 

Kènia 1.075,00 15 

Letònia 412,00 23 

Líban 825,00 23 

Lituània 913,00 23 

Luxemburg 430,00 33 

Macedònia 752,00 18 

Madagascar 2.062,00 15 

Malàisia 1.135,00 23 

Malta 412,00 28 

Marroc 591,00 18 

Mèxic 1.155,00 23 

Moçambic 1.075,00 15 

Moldàvia 567,00 18 

Mònaco 412,00 28 

Montenegro 752,00 23 

Nepal 1.521,00 15 

Nicaragua 1.047,00 18 

Nigèria 928,00 15 

Noruega 645,00 33 

Nova Zelanda 1.370,00 33 

Panamà 1.047,00 23 

Paquistan 1.032,00 15 

Paraguai 1.047,00 18 

Perú 1.047,00 18 

Polònia 752,00 23 

Portugal 310,00 33 

Puerto Rico 1.006,00 28 

República Democràtica del Congo (Zaire) 1.443,00 15 

República Dominicana 1.047,00 18 

República Eslovaca 752,00 33 

República Popular de Corea 2.062,00 15 

República Txeca 752,00 33 

Romania 752,00 23 

Ruanda 1.341,00 15 

Rússia 913,00 23 

Samoa Occidental 1.314,00 23 

Sâo Tomé i Príncipe 1.237,00 15 

Senegal 752,00 15 

Sèrbia 752,00 23 

Sierra Leone 1.314,00 15 

Singapur 1.341,00 28 

Síria 913,00 18 

Suècia 645,00 33 

Suïssa 430,00 33 

Taiwan 1.341,00 33 

Togo 1.314,00 15 

Tunísia 430,00 18 

Turquia 752,00 23 

Ucraïna 913,00 18 

Uganda 1.237,00 15 

Uruguai 1.047,00 23 

Veneçuela 1.047,00 23 
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Xile 1.155,00 23 

Xina 1.289,00 18 

Xipre 1.006,00 28 

 


