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AJUDES DE MOBILITAT INTERNACIONAL (AMI) PEL PERSONAL INVESTIGADOR 
PRE I POST-DOCTORAL DE L’IRBLLEIDA. 

 

Preàmbul 

En el camp de la recerca, la realització d'estades curtes a centres internacionals de 
reconegut prestigi promou l'intercanvi d'idees i el desenvolupament professional  del 
personal investigador jove. Aquestes estades permeten incrementar el coneixement 
sobre noves tècniques i protocols, que poden ser aplicades a la seva investigació, i obren 
vies a futures col·laboracions científiques. Amb la idea de potenciar aquesta idea, l’Institut 
de Recerca Biomèdica de Lleida Fundació Dr. Pifarré (IRBLleida) publica aquesta primera 
convocatòria d'ajuts a la mobilitat internacional (AMI), que permetran fer estades de fins 
a sis mesos en centres de recerca internacional a estudiants de doctorat i investigadors o 
investigadores post-doctorals adscrits a l'IRBLleida. 

 

Objecte i finalitat 

- L'objecte d'aquesta actuació és el finançament de les estades de personal investigador 
pre- i post-doctoral de l’IRBLleida per a l'aprenentatge o perfeccionament de tècniques, 
tecnologies o procediments en investigació, desenvolupament i innovació tecnològica del 
camp de la biomedicina.  

- Aquestes estades s’han de portar a terme en grups de investigació d’institucions 
estrangeres de prestigi, que han de ser diferents del centre de contractació del pre- i/o 
post-doctoral. 

 

Condicions del finançament i tipus d’estades 

- Tindran una durada mínima de 90 dies.   

- Es concediran dos ajuts a la categoria de contractats post-doctorals i tres per pre-
doctorals. 

- La dotació econòmica de cada ajut consistirà en una bossa de viatge de 3.000€, les 
despeses del viatge d’anada i tornada, i la contractació d’una assegurança mèdica per 
aquells països en què la targeta sanitària europea no sigui valida. La percepció d’aquests 
ajuts serà compatible amb la remuneració que, en concepte de salari, percebi la persona 
investigadora. 

- Una vegada concedit l’ajut, la persona disposarà d’un any natural per realitzar en la seva 
totalitat l’estada al centre escollit. Aquest any començarà el dia següent de la resolució 
definitiva de l’ajut de mobilitat. En cas que l’estada no es portés a terme al llarg del temps 
estipulat, ni se sol·licités una extensió de l’ajut, es considerarà que la persona 
investigadora renuncia a l’ajut. 

- Es podrà sol·licitar una extensió improrrogable d’un màxim de sis mesos per dur a terme 
l’estada. Aquesta prorroga haurà de ser demanada tres mesos abans de finalitzar el 
període d’un any natural establert a la convocatòria.  

Un cop atorgat l’ajut l’IRBLleida el pagarà de la següent manera:  

- Es pagarà un 50% de la bossa de viatge un cop la persona becada confirmi la data 
de la seva marxa. 

http://www.irblleida.org/
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- El 50% restant a la meitat de la seva estada.  
- Les despeses de viatge es tramitaran i pagaran mitjançant comanda que efectuarà 

directament l’oficina de gestió de l’IRBLleida a les agències de viatges de l’Acord 
marc de la CCS, d’acord amb el destí que ens confirmi la persona becada. 

- L’assegurança també es tramitarà directament des de l’oficina de gestió de 
l’IRBLleida. 
 

Abans de marxar caldrà: 
- Tramitar la coordinació de prevenció de riscos laborals amb la institució que 

acollirà a la persona becada. 
- Seguir els passos indicats al MN003-Manual de comunicació de desplaçaments a 

l’estranger. 
- Per les persones becades amb contracte IRBLleida, tràmits i comunicació davant 

la seguretat social que la persona becada estarà desplaçada fora del país. 
- Per les persones becades amb contracte a la Universitat de Lleida (UdL), l’Hospital 

Universitari Arnau de Vilanova de Lleida (HUAV), l’Hospital Universitari Santa 
Maria (HUSM) o altres, autorització de la seva entitat contractant 

 

Requisits de les persones candidates 

Categoria pre-doctoral - Podrà optar a aquests ajuts de mobilitat el personal investigador 
pre-doctoral adscrit a l’IRBLleida que, com mínim, porti un any matriculat en un curs de 
doctorat en el moment de demanar aquest l’ajut.  

Categoria post-doctoral - Podrà optar a aquests ajuts de mobilitat tot el personal 
investigador post-doctoral que pertanyi a Grups de Recerca de l’IRBLleida, sempre i quan 
l’obtenció del seu títol de doctor (data de defensa de la tesi) fos en un període de temps 
inferior als cinc anys en el moment de sol·licitar l’ajut. A efectes del càlcul del període 
màxim per haver obtingut el doctorat, es tindran en compte els períodes de baixa de 
maternitat o paternitat, així com les baixes mèdiques de llarga durada de les persones 
candidates, que se sumaran al límit de 5 anys.  

 

Documentació requerida 

1) Currículums Vitae Abreujats (CVA)  del candidat i de l’IP del Grup amfitrió  

2) Memòria de la proposta de l'activitat a fer durant l'estada emprant el model 
normalitzat d’aquesta convocatòria (màxim 5 pàgines) 

3) Informe del centre de destinació al qual l’investigador sol·licita fer l’estada. En aquest 
informe ha de constar l’acceptació de l’estada, les dates en les quals es portarà a terme, i 
l’objectiu de la mateixa. 

 

Avaluació de les sol·licituds 

Categoria pre-doctoral 

1) Valoració de la persona candidata: fins a 60 punts. 

a) Expedient acadèmic (màxim 30 punts) 

http://www.irblleida.org/
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- (Nota expedient Grau sobre 10, multiplicada per dos) + (Nota Màster sobre 10) 

b) Publicacions (màxim 20 punts; Últim JCR disponible) 

- D1: Primer autor 20pts,  no primer autor 4pts 

- Q1: Primer autor 10pts,  no primer autor 2pts 

- Q2: Primer autor 4pts,  no primer autor 1pt 

-  Altres: Primer autor 2pt, no primer autor 0.50pts 

c) Presentacions a congressos nacionals e internacional (màxim  10 punts)   

- Internacional, autor principal - 4pts 

- Nacional, no autor principal -  2 pts 

- Internacional, autor principal - 0,4 pts 

- Nacional, no autor principal - 0,2 pts 

2) Valoració de la necessitat, oportunitat e interès de la proposta: fins a 40 punts. 

- Impacte en la carrera de l‘investigador (15 pts) 

- Afinitat entre els grups i línies de recerca (15 pts) 

- Qualitat científica del Grup receptor (10 pts) 

 

Categoria post-doctoral 

1) Valoració de la persona candidata: fins a 60 punts. 

a)  Publicacions dels darrers 5 anys (màxim 40 punts; Últim JCR disponible) 

- D1: Primer autor i/o autor de correspondència 8pts, no primer autor 1,6pts 

- Q1: Primer autor i/o autor de correspondència  4pts, no primer autor 0,8pts 

- Q2: Primer autor i/o autor de correspondència   2pts, no primer 0,4pts 

- Altres: Primer autor i/o autor de correspondència  1pts, no primer 0pts 

b) Projectes darrers 5 anys (màxim 10punts) 

- Projecte internacional d’IP 10pts, no IP 1,6 

- Projecte nacional IP 6pts, no IP  0,6pt 

- Projecte autonòmic IP 2pt no IP 0pts 

- Projectes Local IP 1pts no IP 0pts 

c) Patents (màxim 10 punts) 

 - Llicenciada,  10 pt 

- Concedida,  4 pt 

2) Valoració de l’interès de la proposta: fins a 40 punts 

- Impacte en la carrera de l‘investigador (15 pts) 

- Afinitat entre els grups y línies de treball (15 pts) 
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- Qualitat científica del Grup receptor (10 pts) 

 

Les propostes seran avaluades per la Comissió Interna d’Avaluació Científica de l’IRBLleida 
(CIAC; https://www.irblleida.org/ca/sobre-nosaltres/comites-i-comissions/). 

 

Calendari Previst 

Anunci Convocatòria: 18 maig 2022  

Límit Recepció Candidatures: 17 juny 2022 a les 15h  

Resolució Provisional: 18 juliol 2022  

Límit presentació al·legacions: 25 juliol 2022 a les 15h  

Resolució definitiva: 29 juliol 2022 

 

http://www.irblleida.org/
mailto:info@irblleida.cat
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L’IRBLleida dóna cobertura, mitjançant la Mútua Intercomarcal, als treballadors desplaçats a 

l’estranger. La mútua s’ocupa de les gestions oportunes per al seguiment mèdic i els tràmits 

administratius en cas d’accident de treball. 

 

Per poder gaudir de la cobertura, s’ha de tramitar la documentació pertinent abans de la partida 

del treballador.  

 

TRAMITACIÓ 

 

Comunicar al Departament de RRHH, com a màxim 1 mes abans del desplaçament: 

 

 Les dades de l’empresa o centre on es realitzarà l’estada 

 Telèfon mòbil per rebre SMS que pugui remetre la Mútua o la Seguretat Social en cas 

d’accident 

 Data d’inici i fi de l’estada 

TARGETA SANITÀRIA EUROPEA (TSE) 

Per accedir a les prestacions sanitàries al territori de la Unió Europea (UE), Espai Econòmic 

Europeu (EEE) i Suïssa és necessari disposar de la Targeta Sanitària Europea (TSE), que es pot 

obtenir a l’INSS o al següent enllaç: Solicitud y renovación de la Tarjeta Sanitaria Europea. 

La TSE és un document personal i intransferible que, durant una estada temporal, garanteix i 

acredita el dret a rebre les prestacions sanitàries necessàries als territoris esmentats. La 

naturalesa de la prestació i la durada de l’estada s’estableix d’acord amb la legislació del país de 

destí. Si la finalitat del desplaçament és l’assistència mèdica, la TSE no és vàlida. Per a més 

informació, visiti el web de la Sede Electrónica del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

- Països membres UE: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, República Txeca, Croàcia, Xipre, 

Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, 

Italià, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, 

Romania y Suècia. 

- Països pertanyents a l’EEE: Islàndia, Liechtenstein, Noruega. 

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA PER ACCIDENT DE TREBALL 

En cas d’accident de treball o malaltia professional en un país estranger, les Mútues d’Accidents 

de Treball tenen limitada la seva capacitat d’actuació a l’Estat Espanyol; tanmateix, la Seguretat 

Social Espanyola ha signat acords internacionals amb la Unió Europea i altres països per garantir 

l’assistència sanitària integral als treballadors desplaçats.  

 

Per als països de la UE, EEE, Suïssa i aquells amb els que s’hagi signat un conveni bilateral, el 

treballador ha d’acudir als serveis sanitaris públics i presentar la TSE, sense necessitat d’abonar 

l’assistència rebuda. 

 

Si s’utilitzen els serveis de centres privats al marge del sistema sanitari del país de destí o bé, el 

treballador no aporta la TSE, el treballador hauria d’assumir en primera instància el cost de 

https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/!ut/p/z1/hY6xDoIwEIafhaGjvWtQIm4MxqA4OBCxC0GtUAMtaSv4-BJ1U_G2u3z_dz9wyICropNl4aRWRT3sBx7kPgumLESWrDBeYpRuN2no73wMGeyfAP6YCIH_y_NxBN_AyIs18LLWx1fdSB39eQnciIswwtCbGc6Vc-2CIMG-76kV5cTqkyxqKizBWDlhlHA5IyjVWdxp5ZpvpkpbB9mHAdomw-us7pLI8x5c_M8o/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://sede.seg-social.gob.es/Sede_1/ServiciosenLinea/Ciudadanos/232000
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l’assistència, essent posteriorment abonat per Mútua Intercomarcal en casos de contingència 

professional, i prèvia presentació de la documentació pertinent. 

 

En alguns països amb convenis bilaterals sense inclusió de l’assistència sanitària, els consolats 

poden exigir una pòlissa de cobertura de salut, que haurà de ser contractada amb una companyia 

d’assegurances. Si el treballador pateix un accident de treball, acudirà als serveis sanitaris 

públics fent efectius els imports corresponents, que seran reintegrats per Mútua Intercomarcal 

en casos de Contingència Professional, i prèvia presentació de la documentació pertinent. 

 

 En cas d’accident, és IMPORTANT que l’accidentat es posi en contacte immediatament amb 

Mútua Intercomarcal per agilitzar la gestió. 

 

Emergència sanitària a l’estranger: (+34) 932 593 495 

 

RECOMANACIONS 

 

 És recomanable inscriure’s en el registre en línia de viatgers perquè et puguin localitzar 

en cas d’emergència. 

https://registroviajeros.exteriores.gob.es/ 

 Assegurança de viatge: És dubtosa la consideració com a accident de treball  d’aquells 

accidents durant el desplaçament, però que no tenen connexió directa amb el treball 

realitzat (per exemple: accidents de cotxe).  És recomanable contractar una assegurança 

d’assistència en viatge. 
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