
 

4. Programa de foment de projectes de transferència de resultats de la 
investigació 
 
Acció 4.1 Convocatòria StartUJI de Valorització de Resultats 
d’Investigació  
  
DATA DE PUBLICACIÓ: 4 DE FEBRER DE 2013 

 
[Impresos: 3, 59 i 60]  
 
 
 
1. Objecte de la convocatòria 
  
1.1. Es convoquen ajudes del Programa StartUJI de Valorització amb l’objectiu de 
desenvolupar projectes de prova de concepte o de desenvolupament de prototips a partir 
de resultats d’investigació la titularitat dels quals corresponga a l’UJI, de manera que 
n’augmenten el valor i les possibilitats de transferència cap al sector privat. L’import 
global destinat a aquesta convocatòria és de 80.000 euros. 
  
1.2. L’import total màxim de finançament de cada projecte és de 40.000 euros. 
 
1.3. La durada màxima dels projectes serà de 18 mesos. 
  
1.4. El finançament dels projectes està condicionat a la superació dels objectius 
establerts en el moment de la concessió del projecte, i que quedaran recollits en l’acord 
que se signe amb la persona beneficiària de l’ajuda després de la publicació de la 
resolució. 
  
1.5. Amb el finançament concedit es podran cobrir despeses de personal, material 
fungible, viatges i dietes i subcontractació. 
  
 
2. Persones beneficiàries 
  
Poden ser beneficiaris d’aquesta convocatòria els investigadors i les investigadores de 
l’UJI.  
 
 
3. Sol·licitud i documentació  
  
3.1. Les sol·licituds, dirigides al Vicerectorat d’Investigació i Postgrau, s’han de 
presentar en el Registre General de la Universitat Jaume I.  
 
Caldrà presentar un exemplar de la sol·licitud completa en paper i un CD-Rom que 
continga els impresos de sol·licitud, memòria i currículum de tots els investigadors i 
investigadores en qualsevol dels següents formats: .doc, .rtf, .pdf. El CD-Rom s’ha 
d’identificar amb el nom de l’investigador o investigadora principal. 
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3.2. Els models d'impresos normalitzats poden obtindre's en l'adreça d'Internet: 
http://www.uji.es/CA/ocit/pinv13/ 
  
3.3. La sol·licitud s’ha d’acompanyar d’una memòria que s’ha de formalitzar de 
conformitat amb el model disponible i que ha de contenir:   
 
 a) Explicació del projecte de prova de concepte o prototip que es pretén finançar 
amb l’ajut sol·licitat, que identifique el punt de partida del projecte. En general, es 
considera un bon punt de partida per al projecte de valorització quan aquest ja té o s’està 
examinant la possibilitat de generar propietat intel·lectual o industrial. 
 b) Definició del producte que es pretén obtenir, els avantatges competitius i 
diferencials que presenta respecte a les solucions actuals i la necessitat de mercat al que 
va dirigit.  
 c) Pla detallat de desenvolupament del treball, on s’ha d’incloure la descripció 
dels diferents paquets de treball, fases i recursos necessaris. Així mateix, es definirà un 
calendari de fites vinculades a cada paquet de treball on s’indique la consecució dels 
diferents resultats intermedis amb l’establiment d’indicadors que permeten el seguiment 
de l’avanç del projecte. 
 d) Pressupost detallat del projecte. 
  
3.4. La presentació de la sol·licitud pressuposa l’acceptació incondicional d’aquestes 
bases i dels documents annexos.  
  
 
4. Avaluació i selecció 
  
4.1 L’avaluació i selecció dels projectes correspondrà a una Comissió presidida pel 
Vicerectorat d’Investigació i Postgrau i composta per una subcomissió de la Comissió 
d’Investigació i Doctorat. 
 
4.2 La Comissió d’Avaluació valorarà el Potencial de Transferència dels projectes 
presentats, tenint en compte els següents aspectes:  
 

- Factibilitat comercial: avantatge competitiu del producte resultant en funció del 
mercat al qual es dirigeix 

- Maduresa del resultat d’investigació: grau de desenvolupament i proximitat al 
mercat de la tecnologia en el seu estat actual 

- Pertinència de l’acció: grau en què el projecte proposat s’ajusta al pas clau a 
emprendre en el procés de valorització de la tecnología  

- Probabilitat que els resultats siguen susceptibles de ser protegits mitjançant 
patent o un altre mecanisme de protecció de propietat intel·lectual a nom de 
l’UJI 

- Viabilitat de la proposta: probabilitat d’arribar als objectius amb el pressupost 
sol·licitat i el període de temps establert per la convocatòria  

 
Aquelles propostes que no assolisquen com a mínim la meitat de la puntuació màxima 
possible no seran finançades. 
 
4.3 La Comissió d’Avaluació podrà sol·licitar informació addicional als investigadors i 
investigadores i podrà demanar l’assessorament d’avaluadors externs. 
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4.4 La Comissió d’Avaluació efectuarà una proposta de resolució al rector de l’UJI.  
  
 
5. Resolució  
  
5.1 La resolució d’aquesta convocatòria correspon al rector, es publicarà a la web de 
l’UJI, i es comunicarà a les persones beneficiàries.  
  
5.2 El termini màxim per a resoldre aquesta convocatòria és de sis mesos comptadors a 
partir de l’endemà de la data d’inici de presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest 
termini sense resolució expressa, l’ajuda sol·licitada s’entendrà desestimada per silenci.  
  
 
6. Terminis  
  
El termini per a la presentació de la sol·licitud de participació, juntament amb la 
memòria, conclourà el 13 de març de 2013. 
  
 
7. Acceptació de l’ajuda  
  
L’acceptació de l’ajuda s’ha de formalitzar mitjançant la signatura d’un acord.  
  
 
8. Incompatibilitats  
  
El finançament d’un projecte dins del Programa StartUJI de Valorització de Resultats 
d’Investigació no és incompatible amb l’obtenció d’altres finançaments, sempre que la 
suma de les ajudes no supere el cost total del projecte. No obstant, la propietat 
intel·lectual/industrial i la comercialització d’aquest es gestionarà sempre des de 
l’OCIT.  
  
 
9. Obligacions de les persones investigadores adjudicatàries de la convocatòria.  
  
9.1 L’equip investigador s’obliga a realitzar la investigació que s’establisca en la 
resolució de l’ajuda per a la valorització dels resultats d’investigació i en els terminis 
indicats.  
  
9.2 En tot cas, l’ajuda concedida es podrà declarar resolta anticipadament per alguna de 
les següents causes:  
  
 a) Per mutu acord de les parts.  
 b) Per renúncia de l’investigador principal, comunicant-ho per escrit al director 
 de l’OCIT. 
 c) Per revocació de l’ajuda, resolta pel Vicerectorat d’Investigació i Postgrau, a 

proposta del director de l’OCIT i prèvia la tramitació d’un expedient 
contradictori on s’ha de donar audiència a l’investigador o investigadora 
principal del projecte, per alguna de les següents causes:  

 
  1. Incompliment dels terminis.  
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  2. Incorrecta execució del projecte. 
3. Pèrdua sobrevinguda del potencial interès en la transferència de la 
investigació.  

  
9.3 L’equip investigador s’obliga a col·laborar en tot moment d’acord amb els principis 
de bona fe i d’eficàcia per tal que el projecte puga ser realitzat amb èxit, i es compromet 
a informar periòdicament sobre l’evolució del projecte. 
  
 
10. Col·laboració de l’OCIT 
 
10.1 Les tasques de seguiment i planificació de la valorització de la investigació, 
l’anàlisi, la tramitació i el seguiment de la protecció, la valoració així com les accions 
encaminades a la transferència dels resultats (la representació en les negociacions 
tendents a l’explotació i si escau en la concessió de llicències en exclusiva o no de les 
invencions negociades) les ha d’executar l’OCIT. 
  
10.2 L’OCIT assignarà una persona de contacte com a responsable del projecte que 
realitze aquestes tasques d’una manera específica.  
  
  
11. Aspectes econòmics 
  
11.1 La disponibilitat de crèdit per a l’execució del projecte estarà condicionada a 
l’assoliment dels objectius establerts al pla de treball. 
  
11.2 Per a facilitar el control de l’assoliment de les fites del projectes, s’emprarà la 
següent estructura bàsica per al lliurament de crèdit pressupostari: 
  

- 50% a l’inici del projecte. 
- 25% transcorregut un terç del projecte. 
- 25% transcorreguts dos terços del projecte.  

  
En casos degudament justificats des del punt de vista tècnic, i a criteri de l’OCIT, es 
podrà modificar l’estructura esmentada. 
 
11.3 Els beneficis de la transferència del projecte, cas que es generen, es dedicaran 
inicialment a la compensació d’aquesta ajuda. La distribució dels beneficis restants es 
farà d’acord amb allò establert en la Normativa sobre la protecció dels resultats de les 
activitats d'investigació, desenvolupament tecnològic i innovació de la Universitat 
Jaume I. En el cas que finalment es decidisca crear una empresa per a gestionar la 
propietat intel·lectual/industrial generada per l’equip investigador, les parts han 
d’acordar les fórmules adequades per a fer efectiu aquest retorn.  
  
11.5 Si un projecte de valorització és transferit (o llicenciat) durant el període de 
finançament, la quantitat que no es faça servir i que s’havia destinat a dit projecte s’ha 
de retornar als fons de valorització per a ser emprada en uns altres projectes. 
 
 
 
 

 4



 

 5

12. Recursos 
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs 
de reposició davant el Rectorat de la Universitat Jaume I, en el termini d’un mes a partir 
del dia següent a la publicació, de conformitat amb els articles 114 a 116 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, i un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu de Castelló, dins dels dos mesos següents, comptadors des de 
l’endemà de la publicació, de conformitat amb el que estableixen els articles 8, 14 i 46 
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. Tot això, sense perjudici que es puga interposar qualsevol altre recurs 
que s’estime oportú. 
 


