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Convocatòria 2018

Beques de ”la Caixa”

Per a estudis de doctorat
en universitats o centres de
recerca espanyols
Presentació
La Fundació Bancària ”la Caixa”, convençuda de la importància que tenen el progrés científic,
la recerca, la mobilitat i la qualificació professional per al desenvolupament de la societat,
convoca un programa de beques per a joves investigadors que es proposin assolir el títol de
doctor en qualsevol universitat o centre de recerca d’Espanya.

Tancament de la
convocatòria
27 de febrer

Comunicació del
resultat de la
preselecció
i convocatòria
d’entrevistes
11 de maig

Comunicació del
resultat final
19 de juny

Inici de la beca
Entre setembre i novembre

2018
Data límit per
presentar el
certificat
d’idioma
13 de març

Entrevistes
Barcelona:
6 de juny

Cronograma
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Convocatòria
1.1. La Fundació Bancària ”la Caixa” convoca 20 beques per cursar estudis oficials de doctorat
que culminin amb la lectura d’una tesi doctoral en una universitat.
1.2. Els programes de doctorat elegibles han d’estar adaptats a l’Espai Europeu d’Educació
Superior i regulats pel Reial decret 99/2011, del 28 de gener, pel qual es regulen els
ensenyaments oficials de doctorat.
1.3. La convocatòria comprèn totes les àrees del coneixement i s’adreça a totes les persones
que compleixin els requisits per accedir al doctorat, sempre que, a més, no hagin estat
matriculades abans en els estudis de doctorat que demanin.
1.4. Els becaris s’han d’incorporar a les universitats o centres de recerca de destinació entre
setembre i novembre de 2018. En casos justificats, no obstant això, aquesta incorporació es
podria endarrerir fins al 31 de gener de 2019.
1.5. Les beques tenen una durada màxima de tres anys. De tota manera, es concedeixen per un
any i inclouen en tots els casos la possibilitat de dues renovacions, sempre que els informes
de seguiment requerits anualment siguin favorables.
1.6. La convocatòria s’obre el dia que es publiqui i acaba el dia 27 de febrer de 2018 a les 14.00
hores (hora peninsular).
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Dotació de la beca
2.1. La dotació econòmica total de la beca és de 115.500 euros, distribuïts en tres anualitats de
36.000 euros i un premi de 7.500 euros el quart any, si el becari diposita la tesi dins dels 6
mesos posteriors a l’acabament del tercer any de beca.
La Fundació Bancària ”la Caixa” destina anualment 36.000 euros per sufragar els costos
laborals totals de cada becari en què incorri la universitat o centre que el contracti. Aquesta
quantitat inclou les quotes a la Seguretat Social i altres despeses socials preceptives a càrrec de
l’empresa, com també la remuneració bruta del becari, que comprèn, en aquest únic concepte,
totes les despeses en què pugui incórrer al llarg del doctorat (mobilitat, assistència a congressos, manutenció, matrícules, equips informàtics, etc.).
2.2. Les percepcions brutes del becari resulten de descomptar a l’import anual de 36.000 euros
les quantitats que corresponguin a les quotes de la Seguretat Social a càrrec de l’empresa
(en aquest cas, la universitat o centre de recerca de destinació), i també qualsevol altra quota
obligatòria, actual o que es pugui establir en un futur marc legal.
2.3. La Fundació Bancària ”la Caixa” signa un conveni amb la universitat o centre de recerca
de destinació, que rep directament l’import de la beca i l’ha de destinar íntegrament a
sufragar els imports que s’indiquen a l’apartat anterior.
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2.4. La relació contractual entre el becari i la universitat o centre de recerca s’ha d’ajustar a
la legislació que, en cada moment, reguli la situació jurídica dels doctorands en la seva
formació com a investigadors.
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Formació complementària
Addicionalment a la dotació econòmica, la beca compta amb un programa de formació
presencial en habilitats transversals, dissenyat especialment per empreses internacionals líders en
el sector (Oxentia i Crac Vitae).
Aquest programa inclou aspectes com ara transferència tecnològica, emprenedoria,
comercialització de la innovació, propietat intel·lectual, lideratge, creativitat, habilitats
comunicatives, treball en equip, desenvolupament personal, planificació, assertivitat i networking.
Se’n celebren tres sessions presencials: al començament de la beca, durant el segon any i durant
el tercer any. Cada una té entre 2 i 5 dies de durada, i hi participen conjuntament tots els becaris
d’una mateixa convocatòria, independentment de l’àmbit disciplinari. La Fundació Bancària ”la
Caixa” sufraga el cost íntegre d’aquestes sessions i les despeses d’allotjament i transport dels
becaris.
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Requisits dels sol·licitants
4.1. Nacionalitat
Els sol·licitants han de tenir la nacionalitat espanyola, que hauran d’acreditar adjuntant el
DNI a la sol·licitud de la beca.
4.2. Estudis cursats
Poden presentar una sol·licitud les persones que estiguin en disposició d’iniciar un programa
oficial de doctorat d’acord amb la normativa vigent i que no hagin obtingut prèviament ni
estiguin en condicions d’obtenir el títol de doctor. Els candidats hauran d’acreditar que la
data a partir de la qual poden començar estudis de doctorat queda compresa entre l’1 de
gener de 2013 i el 31 de juliol de 2018.
A l’efecte d’aquesta convocatòria de beques, s’entén que els estudis s’han acabat quan
se n’han superat tots els crèdits o se n’han aprovat tots els cursos i l’únic requisit que falta
per poder demanar l’expedició del títol és l’aprovació de la memòria, la tesi, la tesina o el
projecte de final d’estudis, en els casos en què s’exigeixi.
En aquest darrer cas, el candidat que rebi la beca, abans que se’n comenci a beneficiar,
ha d’acreditar que està en condicions de demanar al seu centre o universitat l’expedició
del títol.
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4.3. Coneixement d’idiomes
Els sol·licitants han d’acreditar el coneixement de l’idioma anglès amb un dels certificats
següents:
»» Universitat de Cambridge: First Certificate in English (grau A o B), Certificate in Advanced
English o Certificate of Proficiency in English.
»» IELTS (qualificació mínima: 6,5, en la versió Academic o bé en la General Training).
»» TOEFL (qualificació mínima: 83 en Internet Based).
»» Nivell B2.2 o superior de la PAI online (prova d’acreditació d’anglès en línia), certificat expedit
per l’Escola d’Idiomes Moderns (EIM) de la Universitat de Barcelona.
»» Certificat d’aptitud del cicle superior (pla antic) o certificat de nivell avançat B2 (pla nou),
cursat i aprovat, de les escoles oficials d’idiomes.
Per acreditar el nivell de llengua estrangera és imprescindible presentar un dels certificats
esmentats més amunt. En cap cas no s’acceptaran altres certificats, encara que els hagin
emès les mateixes entitats i/o que acreditin la correspondència amb algun dels nivells
acceptats.
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Sol·licitud i documentació
5.1. Els candidats han de fer la sol·licitud per internet, a través de l’aplicació de sol·licituds
disponible a l’apartat de beques del web de l’Obra Social ”la Caixa”.
Dins d’aquesta aplicació, les diverses pàgines del formulari de sol·licitud especifiquen
clarament la informació que s’ha de proveir per completar una candidatura a aquest
programa de beques.
La sol·licitud s’haurà d’emplenar íntegrament en anglès.
5.2. El candidat també ha d’efectuar, a través de l’aplicació de sol·licituds, els tràmits per obtenir,
abans de la data de tancament del programa, almenys tres cartes de referència de
professors universitaris o d’altres persones rellevants amb qui hagi tingut contacte acadèmic
o professional. Es recomana al candidat contactar-hi al més aviat possible i informar-los que
la Fundació Bancària ”la Caixa” se’ls adreçarà mitjançant un procediment online. Aquest
procediment permet demanar i adjuntar a la sol·licitud fins a cinc cartes de referència,
sempre que arribin abans de la data de tancament de la convocatòria (27 de febrer de
2018).
Aquestes cartes de referència són confidencials. En cap cas el candidat no pot demanar, ni
la Fundació Bancària ”la Caixa” facilitar-li, accés al contingut, sigui quin sigui el resultat final
del procés de selecció d’aquest programa de beques.
5.3. Els candidats han d’incorporar a la sol·licitud els expedients dels estudis que els fan elegibles
per a un programa de doctorat (llicenciatura, grau o diplomatura obligatòriament, i màster
quan calgui):
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»» 5.3.1. Quan els estudis de llicenciatura, grau o diplomatura universitaris s’hagin
cursat o s’estiguin cursat en un país de l’EEES, s’ha d’adjuntar la certificació acadèmica
d’aquests estudis en l’estat vigent en el moment de presentar la sol·licitud. Hi han
d’aparèixer el nom i els cognoms de l’alumne, la universitat, els estudis cursats i totes les
matèries i qualificacions, curs per curs.
Si els estudis estan acabats en el moment del tancament de la convocatòria, cal que també
hi apareguin els crèdits totals de la titulació i els crèdits superats. Aquesta certificació
ha de tenir preferiblement el format del suplement europeu al títol. En el cas que aquesta
informació no aparegui a l’expedient, cal presentar també el títol (o el resguard de petició).
Addicionalment, si es disposa d’altres títols universitaris oficials (grau, màster, llicenciatura,
diplomatura, etc.), es poden afegir els expedients corresponents al mateix document.
»» 5.3.2. Quan els estudis de llicenciatura, grau o diplomatura universitaris s’hagin
cursat en un país de fora de l’EEES, cal adjuntar l’homologació o la declaració
d’equivalència a titulació i a nivell universitari oficial, que expedeix el Ministeri d’Educació.
5.4. La informació que proporcioni el candidat a l’apartat “Estudis per cursar” s’entendrà com a
provisional i no suposarà la necessitat d’atenir-s’hi estrictament en el cas que se li concedeixi
la beca.
Els candidats finalment seleccionats com a becaris disposaran d’un temps raonable per
confirmar el seu interès pel grup d’investigació, el centre, el departament o la universitat que
van indicar com a primera opció. Durant aquest temps, també podran explorar possibilitats
alternatives, que puguin ajustar-se millor al seu projecte personal.
En tot cas, el treball del grup finalment seleccionat pel candidat per dur a terme la seva
formació com a investigador, si és diferent de l’esmentat originalment a la sol·licitud, no se
n’allunyarà sensiblement pel que fa al contingut ni pel que fa a l’àmbit disciplinari.
El candidat haurà d’arribar a un acord amb el grup de recerca que triï finalment, en virtut
de qual el centre o la universitat en què s’inscrigui aquest grup contractarà el becari amb els
fons previstos per la Fundació Bancària ”la Caixa”.
5.5. Els documents que es pugin a l’aplicació en format PDF han de ser clars i llegibles.
Igualment, cada pàgina del document original ha de correspondre a una pàgina del
document PDF.
5.6. Si els documents que es pugen a l’aplicació s’han emès en un idioma diferent de l’espanyol
o l’anglès, cal adjuntar-ne una traducció (que pot fer el candidat mateix) a una d’aquestes
dues llengües.
5.7. L’aplicació electrònica permet tancar una sol·licitud encara que no es disposi de l’acreditació
del nivell d’anglès en la data del tancament del programa (27 de febrer de 2018). En aquest
cas, el sol·licitant ha de tancar i enviar igualment la sol·licitud dins del termini establert, però
té fins al 13 de març a les 24 hores (hora peninsular) per presentar aquesta acreditació, que
ha d’incorporar a la sol·licitud en format PDF i directament des del formulari electrònic.
5.8. Els sol·licitants que ho vulguin, i especialment els de les especialitats artístiques, poden
incloure en la sol·licitud una adreça web en què es mostri la seva producció o dossier.
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Procés de selecció
L’avaluació i la selecció de sol·licituds es duen a terme tenint en consideració les recomanacions
de l’European Science Foundation publicades a la Peer Review Guide i es desenvolupen en un
règim de concurrència competitiva. Els membres dels comitès de preselecció i selecció trien els
candidats que, d’acord amb el seu criteri, acrediten més mèrits i més capacitats.
6.1. El procés comprèn tres parts:
»» a. Examen d’elegibilitat: s’examinen totes les sol·licituds rebudes i es descarten les que no
compleixen els criteris publicats en les bases de la convocatòria.
»» b. Avaluació remota (preselecció): cada sol·licitud elegible s’envia a un panel d’avaluació
format almenys per dos professors o investigadors amb una àmplia experiència en l’àmbit
disciplinari de la sol·licitud i amb un currículum sòlid de publicacions i/o contribucions en
aquell àmbit. Les sol·licituds més ben qualificades en cada panel passen a la fase següent.
»» c. Avaluació presencial (selecció final): els candidats les sol·licituds dels quals hagin
superat la preselecció són convocats a una entrevista presencial davant d’un tribunal
multidisciplinari, format per professors i investigadors amb una àmplia experiència en
processos de selecció per peer review.
6.2. Per conèixer els criteris de qualificació que regeixen el procés de preselecció i el procés de
selecció per entrevistes, es pot consultar l’apartat Avaluació de sol·licituds de la pàgina web
del programa de Beques de ”la Caixa”.
6.3. La Fundació Bancària ”la Caixa” comunicarà als candidats si han estats preseleccionats o no
el 11 de maig de 2018.
6.4. Les entrevistes amb el comitè de selecció se celebraran a Barcelona el 6 de juny de 2018.
Són presencials. No es poden fer per telèfon i ni per cap altre mitjà audiovisual i es poden
desenvolupar totalment o parcialment en anglès.
6.5. Les dates previstes per celebrar les entrevistes de selecció o per comunicar-ne els resultats
poden variar per raons organitzatives. En aquest cas, els candidats en serien informats
immediatament per correu electrònic.
6.6. Si l’assistència a l’entrevista suposa un cost de desplaçament i/o allotjament superior als
15 euros, els candidats poden demanar una compensació de fins a 100 euros. Els bitllets
de transport (tren, avió, autocar) s’han d’haver adquirit posteriorment a la convocatòria a
l’entrevista i han de ser per als dies immediatament anteriors i posteriors a l’entrevista.
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Nomenament de candidats i elecció
de centre o universitat
7.1. Els comitès de selecció decidiran la relació de candidats seleccionats com a becaris, i també
els de reserva, si és el cas. Aquesta relació es publicarà, amb noms i cognoms, al web de
l’Obra Social ”la Caixa” el 19 de juny de 2018.
7.2. En cas que es produeixin renúncies, les beques alliberades s’oferiran als candidats en reserva,
segons l’ordre que s’estableixi en cada cas.
7.3. La decisió dels comitès de selecció és definitiva i inapel·lable.
7.4. Aquesta convocatòria de beques pot ser declarada deserta, per a alguna, algunes o totes les
beques, si els comitès de selecció ho proposen a la Fundació Bancària ”la Caixa”.
7.5. Per ser considerat becari, el candidat ha d’obtenir l’admissió a un programa de doctorat
relacionat amb el projecte de recerca que hagi exposat en la sol·licitud de beca, i incorporars’hi com a molt tard el mes de gener de 2019. En cas contrari, perdrà aquest dret.
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Incompatibilitats
8.1. El candidat només podrà sol·licitar la beca per a un dels següents programes oberts en la
convocatòria de 2018: el d’estudis de postgrau en universitats europees; el d’estudis de
postgrau en universitats de l’Amèrica del Nord i l’Àsia-Pacífic; el d’estudis de doctorat en
universitats o centres de recerca espanyols, o bé el d’INPhINIT, per a estudis de doctorat en
centres de recerca d’excel·lència d’Espanya.
8.2. No poden participar en aquest programa les persones que ja s’hagin matriculat en els
mateixos estudis de doctorat abans del curs 2018-2019 i que hagin pagat les taxes
corresponents.
8.3. El fet de disposar del títol de doctor o estar en condicions de demanar-lo abans del període
de gaudi de la beca inhabilita per presentar la candidatura a aquest programa. Igualment, i
si és el cas, no es pot continuar beneficiant de la beca a partir del moment en què el becari
obtingui el títol de doctor o estigui en condicions de demanar-lo.
8.4. Aquestes beques són exclusivament per a estudis presencials (és a dir, per formar-se i
investigar en els equipaments de la universitat o el centre de recerca), a temps complet i amb
dedicació exclusiva.
8.5. Aquestes beques són incompatibles amb qualsevol feina remunerada, beca o ajut econòmic
d’un altre organisme, tret que la Fundació Bancària ”la Caixa” ho autoritzi de manera expressa.
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8.6. En cas que la universitat o el centre de recerca ofereixi al becari la possibilitat d’impartir
classes remunerades, el becari ho ha de comunicar a la Fundació Bancària ”la Caixa” amb
la màxima antelació. L’import que rebi per aquest concepte es pot deduir de la dotació
econòmica de la beca. Amb caràcter general, i sens prejudici d’un estudi i una decisió
particularitzats en cada cas, no s’autoritzarà una dedicació de més de 60 hores anuals a
tasques de docència.
8.7. No es pot demanar una beca si, prèviament, ja s’ha obtingut una altra beca de postgrau de
la Fundació Bancària ”la Caixa”.
8.8. Si un candidat no es pot presentar a l’entrevista final a què se l’ha convocat, ho ha d’indicar
amb prou antelació perquè la Fundació Bancària ”la Caixa” pugui oferir el seu lloc a un
altre sol·licitant. En cas contrari, no es podrà presentar a altres convocatòries, si no és que
acredita una justificació raonable de la incompareixença.
8.9. En cap circumstància els sol·licitants poden contactar amb els experts que participin o
que hagin participat en els processos de selecció d’aquesta convocatòria per demanar-los
informació sobre l’estat de la sol·licitud o qualsevol aspecte relacionat amb el procés de
selecció. Si es produís el cas, el candidat quedaria exclòs de processos de selecció futurs.
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Gestió de la beca i obligacions
del becari
9.1. El sol·licitant que obtingui una beca ha de ser titular d’un compte corrent o d’una llibreta en
qualsevol oficina de CaixaBank, on se li ingressaran les mensualitats i qualsevol altre import
que inclogui la beca.
9.2. La universitat o el centre de recerca d’adscripció del becari gestiona i administra els imports
que la Fundació Bancària ”la Caixa” destina anualment a la beca.
9.3. A requeriment de la Fundació Bancària ”la Caixa”, el candidat seleccionat ha d’acreditar,
amb documents originals o compulsats, els arxius que hagi adjuntat a la sol·licitud.
Igualment, la Fundació Bancària ”la Caixa” li pot demanar les certificacions originals de
qualsevol dada que hagi esmentat en el currículum.
9.4. A petició de la Fundació Bancària ”la Caixa”, i amb la finalitat d’assegurar el compliment
dels termes de la beca, el becari ha de proporcionar les dades acadèmiques i econòmiques
relacionades amb el seu contracte que la Fundació Bancària ”la Caixa” consideri necessàries,
o autoritzar-ne la provisió al centre de recerca o a la universitat on cursi el doctorat.
9.5. El becari es compromet a completar els estudis de doctorat que se sufraguen amb la beca
i, quan els acabi, ha d’enviar a la Fundació Bancària ”la Caixa”, per correu electrònic, una
còpia del títol de doctor.
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Política de privadesa
i protecció de dades
10.1. Les dades personals relatives als sol·licitants de beques seran tractades d'acord amb allò
que s'indica al document “Consentiment per al Tractament de Dades Personals” que
vostè haurà d'acceptar per a realitzar aquesta sol·licitud de beca.
10.2. Les dades personals relatives als sol·licitants de beques que estiguin incloses en els
documents als quals fan referència aquestes bases s’incorporaran al fitxer de la Fundació
Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona per gestionar el servei o la informació
requerits i per remetre al sol·licitant informació sobre els programes, activitats i/o serveis
que ofereixi la Fundació Bancària ”la Caixa”.
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Observacions
11.1. Els terminis i les hores que contenen aquestes bases s’entenen referits a l’Espanya
peninsular.
11.2. La presentació d’una sol·licitud per a aquestes beques suposa, per part del candidat,
l’acceptació expressa tant d’aquestes bases com dels criteris i les decisions que la Fundació
Bancària ”la Caixa” pugui prendre davant de qualsevol dubte d’interpretació sobre els
requisits i les condicions enunciats fins aquí.
11.3. La detecció d’un incompliment d’aquestes bases, sigui quin sigui el moment en què es
produeixi i independentment de l’estat de la sol·licitud dins del procés de preselecció,
selecció o concessió de les beques, suposarà la cancel·lació automàtica de la sol·licitud
esmentada o de la beca si ja s’hagués concedit. En cas que el becari no compleixi els
compromisos esmentats –o qualsevol altre que incloguin les condicions de la beca–, la
Fundació Bancària ”la Caixa” es reserva el dret de procedir com consideri convenient, i
fins i tot de demanar la devolució de les quantitats rebudes.
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www.obrasociallacaixa.org

Espanya · Estudis de doctorat en universitats o centres de recerca espanyols

11

