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Instrucció del vicerector d’Investigació i Transferència per la qual s’estableixen els criteris a aplicar per a la 
participació en projectes d’R+D de  les convocatòries de generació de coneixement  i reptes d’investigació 
del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats en la Universitat Jaume I 

 
 
Preàmbul 
 
Les resolucions de 13 d’agost de 2018 de la Secretaria d’Estat d’Universitats, Investigació, Desenvolupament 
i  Innovació  i  de  l’Agència  Estatal  d’Investigació  aproven  les  convocatòries  de  2018  del  procediment  de 
concessió d’ajudes a projectes d’R+D+i corresponents a Generació de coneixement  i Reptes d’investigació, 
dins del Pla Estatal d’Investigació Científica i Tècnica i d’Innovació 2017‐20. 
 
Les  convocatòries de  2018  incorporen novetats  substancials  respecte de  les d’anys  anteriors,  com  ara  la 
desaparició de l’equip de treball. Continua, però, mantenint‐se el requisit de vinculació per al personal que 
forma part de l’equip de recerca. 
 
Així,  l’article  6.4  estableix  que  compleixen  aquest  requisit  els  investigadors  i  investigadores  principals  i 
membres de  l’equip de  recerca que mantenen una  relació  funcionarial, estatutària o  laboral  (indefinida o 
temporal) o qualsevol altre vincle professional amb  l’entitat  sol∙licitant o amb altra entitat, en aquest cas 
sempre que aquesta els autoritze expressament a participar en la sol∙licitud presentada.  
 
A  l’efecte,  l’expectativa  de  nomenament  o  contractació  amb motiu  d’haver  superat  un  procediment  de 
selecció  de  personal  en  concurrència  competitiva,  convocat  per  qualsevol  entitat  del  sector  públic,  es 
considerarà vinculació suficient (en particular, en les ajudes del Programa Estatal de Promoció del Talent i la 
seua  Ocupació  en  R+D  i  en  les  quals  es  requereix  estar  en  possessió  del  grau  de  doctorat  i  en  les 
d’incorporació de doctors i doctores finançades amb ajudes «Severo Ochoa» i «María de Maeztu»).  
 
Addicionalment, 
 

• Els  investigadors  i  investigadores principals  i  components de  l’equip de  recerca han de  complir el 
requisit de vinculació, així com la resta de requisits i el règim de compatibilitat i participació descrits 
en la convocatòria, des del dia en què finalitze el termini de presentació de sol∙licituds i fins al final 
del període d’execució del projecte. 

 
• El personal contractat del programa «Ramón y Cajal» que no complisca el requisit de vinculació des 

del dia en què finalitze el termini de presentació de sol∙licituds fins al final del període d’execució del 
projecte, pot anar amb un altre investigador principal que complisca els requisits de la convocatòria, 
o com a membres de  l’equip de recerca, sense que en aquest cas siga necessari el compromís de 
vinculació per l’entitat. 

 
El Ministeri estableix en  les convocatòries que  la signatura electrònica de  la sol∙licitud per  la persona que 
representa legalment l’entitat sol∙licitant implica el compromís d’aquesta de mantenir la vinculació, durant el 
període d’execució del projecte, de tot el personal investigador d’aquesta institució inclòs en la sol∙licitud.  
 
Respecte a la participació de personal d’una altra institució, la persona que representa legalment a aquesta 
entitat haurà d’autoritzar  la participació en el projecte, com a  investigador principal o com a personal de 
l’equip  de  recerca,  certificar  el  requisit  de  vinculació  i  signar  el  compromís  de manteniment  de  la  seua 
vinculació durant tot el període d’execució del projecte.  
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Els  investigadors  i  investigadores principals que preparen una proposta han d’assegurar‐se que el personal 
inclòs  en  la  sol∙licitud  compleix  amb  els  requisits  de  la  convocatòria.  Amb  l’objectiu  d’orientar  aquest 
col∙lectiu,  el  Vicerectorat  d’Investigació  i  Transferència  ha  preparat  aquesta  instrucció  sobre  inclusió  de 
personal en l’equip d’investigació dels projectes de recerca del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. 
 
 
Criteris relatius al compliment del requisit de vinculació per a projectes presentats en la Universitat Jaume 
I  
 
Als efectes del registre intern en la Universitat Jaume I, es considera que compleix el requisit de vinculació 
el personal investigador en les següents situacions: 
 

• Professorat  dels  cossos  docents  universitaris:  professorat  catedràtic  d’universitat,  titular 
d’universitat, catedràtic d’escola universitària i titulars d’escola universitària. 

• Professorat contractat doctor i col∙laborador. 
• Personal investigador del programa «Ramón y Cajal». 
• Professorat ajudant i ajudant doctor amb vinculació durant tot el període d’execució del projecte. 
• El personal contractat postdoctoral amb vinculació durant tot el període d’execució del projecte (tret 

de contractats per obra i servei amb càrrec a projectes d’R+D+i). 
• Personal vinculat a una entitat diferent de  la  sol∙licitant amb  la preceptiva autorització de  la  seua 

institució.  
 
Addicionalment, a l’investigador o investigadora principal se li exigeix el grau de doctorat. 
 
També es considera que compleixen els requisits les persones que ocupen alguna de les anteriors categories 
amb caràcter interí i el professorat ajudant doctor de la Universitat Jaume I la vinculació del qual no abaste 
tot  el  període  d’execució  del  projecte,  però  tinga  reconegut  el  dret  a  promoció,  segons  l’article  9  del 
Document de Carrera Docent i Investigadora de la Universitat Jaume I. Aquest extrem ha de ser acreditat pel 
Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat. El tràmit s’efectuarà a través de l’OCIT.  
 
Atesa la impossibilitat de complir amb el requisit de vinculació establert en la convocatòria, no s’admetrà en 
l’equip  d’investigació,  professorat  emèrit,  professorat  col∙laborador  honorífic,  professorat  visitant, 
professorat  associat,  personal  contractat  amb  càrrec  a  programes  postdoctorals  o  d’accés  al  Sistema 
Espanyol  de  Ciència  i  Tecnologia  sense  vinculació  temporal  suficient,  personal  contractat  amb  càrrec  a 
programes  de  formació  predoctorals  (entre  altres  de  les  convocatòries GV, UJI),  personal  contractat  del 
programa  «Grisolía»,  i  estudiantat  de  doctorat.  Tampoc  s’admetrà  en  l’equip  d’investigació  el  personal 
contractat amb càrrec als programes predoctorals corresponents al Programa Estatal de Promoció del Talent 
i la seua Ocupabilitat en R+D+i (FPU i FPI), exclosos explícitament en les convocatòries.  
 
Aquest personal, conjuntament al personal sol∙licitat per a la seua contractació en el projecte d’R+D+i, podrà 
participar  en  el  pla  de  treball  del  projecte,  el  qual  caldrà  detallar  en  la memòria  cientificotècnica  del 
projecte,  on  caldrà  assignar  les  activitats  que  realitzen;  es  poden  imputar  al  projecte  les  despeses 
subvencionables derivades d’aquestes. En cap circumstància podrà figurar en aquest pla de treball personal 
investigador contractat per obra i servei amb càrrec a altres projectes d’R+D+i.  
 
La  Universitat  Jaume  I  tan  sols  tramitarà  sol∙licituds  en  què,  almenys,  un  dels  dos  investigadors  o 
investigadores principals possibles mantinga el compromís de vinculació amb  la Universitat  Jaume  I que, a 
més, haurà de figurar com a investigador interlocutor amb l’agència a efectes de comunicacions. 
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Aquesta  instrucció serà també d’aplicació per a totes  les convocatòries de projectes d’R+D+i que  incloguen 
requisits  de  vinculació  del  personal  investigador  anàlegs  als  de  les  convocatòries  de  generació  de 
coneixement i reptes d’investigació del Ministeri de Ciència, Universitats i Innovació en la Universitat Jaume 
I. 
 
 
Criteris per a l’obtenció d’autorització al professorat de la Universitat Jaume I per a participar en projectes 
externs  
 
Es concedirà  l’autorització a tot el professorat que complisca amb el requisit de vinculació a  la Universitat 
Jaume  I,  tret del professorat ajudant doctor amb una durada del  seu  contracte  inferior a  la del projecte, 
encara que  tinga reconegut el dret a promoció. Caldrà adreçar  la sol∙licitud al Vicerectorat d’Investigació  i 
Transferència, mitjançant el  tràmit a  través de  l’Oficina de Cooperació en  Investigació  i Desenvolupament 
Tecnològic, utilitzant el formulari adjunt. 
 
 
 

Jesús Lancis Sáez, 
Vicerector d’Investigació i Transferència 

 

 

 

Castelló de la Plana, 11 de setembre de 2018 
 
 
 


