32.13 Circular Informativa

FACILITACIÓ DE L’ENTRADA I
COMUNITARIS

ESTADA DELS INVESTIGADORS NO

La Llei 14/2013, de 27 de setembre, de recolzament als emprenedors i la seva
internacionalització (BOE núm. 233, de 28 de setembre), facilita i agilitza la concessió de
visats i autoritzacions de residència, amb validesa a tot el territori nacional, als investigadors
no comunitaris i als seus cònjuges i fills menors d’edat, mitjançant un procediment més àgil
davant una única autoritat.
La norma distingeix entre :
•

Estades no superiors a tres mesos.

•

Visats d’estada.

•

Visats de residència de llarga durada i autoritzacions de residència.

En el supòsits dels visats de llarga durada el sol·licitant i, en el seu cas, el cònjuge i fill
menor de 18 anys, han d’acreditar els següents requisits :
•

No trobar-se irregularment en territori espanyol.

•

Ser major de 18 anys.

•

No tenir antecedents penals a Espanya ni en els països on hagi residit els últims cinc anys.

•

No figurar com rebutjable en l’espai territorial dels països amb els que Espanya tingui signat
un conveni en aquest sentit.

•

Comptar amb una assegurança pública o privada de malaltia concertada amb una
asseguradora autoritzada per operar a Espanya.

•

Comptar amb recursos econòmics suficients per a ell i per la seva família durant el període
de la seva residència a Espanya.

•

Abonar la taxa per a la tramitació del visat.

Aquesta normativa afecta al personal investigador no comunitari que es trobi en algun dels
següents supòsits :
•

Personal investigador definit a l’article 13 i Disposició Addicional primera de la Llei de la
Ciència, la Tecnologia i la Innovació.

•

El personal científic i tècnic que dugui a terme treballs de recerca, desenvolupament i
innovació tecnològica.
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•

Investigadors acollits en el marc d’un conveni per organismes públics o privats (pendent de
desenvolupament reglamentari).

•

Professors contractats per universitats, centres d’educació superior i investigació o escoles
de negocis (pendent de desenvolupament reglamentari).

Barcelona, 14 d’octubre de 2013
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