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1. Programa de foment de projectes d'investigació 

Acció 1.1. Convocatòria de projectes d’investigació científica i 
desenvolupament tecnològic  
 
DATA DE PUBLICACIÓ: 4 DE FEBRER DE 2013 

 
[Impresos: 1, 2, 3 i 12]  
 
Amb la posada en marxa del Registre de grups d’investigació, actualment afermat, la 
Universitat disposa d’un procediment normatiu de reconeixement dels grups 
d’investigació consolidats i d’aquells que es troben en vies de consolidació. A més, el 
Registre és una eina oberta a tot aquell PDI que desenvolupa tasques d’investigació. 
Aquesta circumstància aconsella adreçar exclusivament les ajudes a projectes als grups 
d’investigació contemplats en el Registre. 
 
A la vista d’aquests canvis, s’estableixen dos objectius per a aquesta acció: 
 

1. Contribuir al procés de consolidació dels grups incipients, registrats en la 
modalitat “en consolidació”. 

2. Estimular, en grups d’investigació consolidats, el lideratge de nous projectes per 
part dels membres amb menor experiència en aquesta tasca.  

 
1. Objecte 
Fomentar les activitats d’investigació científica i desenvolupament tecnològic a la 
Universitat Jaume I mitjançant dues modalitats d’ajuda a projectes:  
 
Modalitat A:  
Concessió d’ajudes per a la realització de nous projectes d’investigació científica i 
desenvolupament tecnològic per a equips d’investigació pertanyents a grups 
d’investigació registrats en el Registre Oficial de Grups d’Investigació de la Universitat 
Jaume I en la categoria “en consolidació”.  
 
 
Modalitat B:  
Concessió d’ajudes per a la realització de nous projectes d’investigació científica i 
desenvolupament tecnològic per a equips d’investigació pertanyents a grups 
d’investigació de la categoria “consolidats” i investigadors individuals registrats en el 
Registre Oficial de Grups d’Investigació de la Universitat Jaume I.  
 
2. Requisits generals per a les dues modalitats 
2.1 Tot l’equip ha de ser PDI de la Universitat Jaume I: funcionariat, personal 
contractat, becaris de formació de personal investigador (Ministeri d’Economia i 
Competitivitat / Generalitat Valenciana / predoctorals UJI, Programa Santiago Grisolia), 
i investigadors contractats postdoctorals de la Universitat Jaume I.  
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2.2. Tot l’equip investigador del projecte ha de pertànyer al mateix grup d’investigació. 
No caldrà que en la proposta participe la totalitat dels membres que conformen el grup. 
 
2.3. El grup d’investigació ha d’estar registrat en el Registre Oficial de Grups 
d’Investigació de la Universitat Jaume I abans del 15 de febrer de 2013. La configuració 
del grup a aquesta data serà la de referència a efectes de comprovar-ne els requisits.   
 
2.4 L'investigador o investigadora principal, que ha de ser una única persona, ha de ser 
professorat doctor a temps complet. 
  
2.5 Cap persona, investigadora principal o membre d’un equip, pot firmar en més d’una 
sol·licitud d’aquesta convocatòria.  
 
2.6 La participació en un projecte anterior concedit en convocatòries precedents 
d’aquesta Acció és incompatible amb la participació en sol·licituds d’aquesta 
convocatòria, si la data prevista per a la conclusió del primer projecte és posterior al 31 
de desembre de 2013. 
 
2.7 No s’admeten sol·licituds dels investigadors o investigadores principals que hagen 
sigut beneficiaris d’ajudes per a projectes d’investigació en anteriors convocatòries 
finançades per aquesta Acció posteriors a 1996 i no hagen presentat l'informe final dels 
seus projectes. 
 
2.8 Requisits específics per a la Modalitat A: 
 
a) Tots els membres de l’equip investigador del projecte han de pertànyer al mateix 
grup, i aquest ha d’estar registrat en el Registre Oficial de Grups d’Investigació de la 
Universitat Jaume I en la modalitat “en consolidació”.  
b) La persona investigadora principal ha de ser necessàriament la que ocupe la 
coordinació del grup. 
c) Un grup en consolidació no pot gaudir de més d’un projecte vigent d’aquesta Acció. 
 
2.9 Requisits específics per a la Modalitat B: 
 
a) Tots els membres de l’equip investigador del projecte han de pertànyer al mateix 
grup, i aquest ha d’estar registrat en el Registre Oficial de Grups d’Investigació de la 
Universitat Jaume I en la modalitat “consolidats”. 
b) La persona investigadora principal pot ser qualsevol membre del grup. 
c) El grup d’investigació ha de ser actiu en la captació de fons externs per a projectes 
d’investigació. Aquest requisit s’acreditarà si almenys un membre del grup ha sol·licitat 
o gaudit de projectes d’investigació en convocatòries d’àmbit europeu, estatal o 
autonòmic (Programa marc de IDT de la UE, Pla Nacional de I+D+i, Generalitat 
Valenciana, FIS...) en els últims 3 anys. 
 

3. Formalització i termini de presentació de les sol·licituds 
 
3.1. La sol·licitud constarà de la següent documentació:  
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A. Sol·licitud d’ajuda, on s’inclouen les dades d’identificació del projecte, en la 
forma que estableix l'imprès núm. 1. En aquest imprès s’ha de fer un llistat del 
personal investigador que intervé en el projecte, i la conformitat de la persona 
interessada acreditada amb la seua firma. 

 
B. Memòria del projecte, redactada en l'imprès núm. 2, on s’hauran de descriure 

els objectius del projecte, el pla de treball i el pressupost, i si escau la novetat del 
projecte i l’aportació que el projecte puga realitzar per tal de millorar: 

 
1. L’adequació de la nostra oferta a les necessitats de l’entorn social, 

econòmic o cultural, que podrà ser acreditada mitjançant cartes 
d’expressió d’interès de les institucions o empreses implicades com a 
possibles destinatàries dels resultats del projecte. 

 
2. Les línies que defineixen el nostre projecte institucional, expressades en 

els Estatuts (interdisciplinarietat, etc.) o en els plans i projectes 
institucionals aprovats pel Consell de Govern. 

 
3. L’aglutinació de diversos investigadors i investigadores al voltant d’un 

projecte. 
 

En el cas de sol·licitar l’adquisició d’equipament de caràcter cientificotècnic a 
càrrec del projecte, cal omplir l’apartat corresponent de la memòria i descriure 
l’equip que se sol·licita, justificar-ne la necessitat per realitzar la investigació 
projectada, indicar-ne el pla d’utilització previst i adjuntar-ne la factura 
proforma. 
 
Currículum de cada un dels investigadors que participen en el projecte, segons 
l'imprès núm. 3.  

 
3.2 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. 
 
3.3 Els models d'impresos normalitzats poden obtindre's en l'adreça d'Internet: 
http://www.uji.es/CA/ocit/pinv13/ 

 
3.4 El termini per a presentar les sol·licituds conclou el 13 de març de 2013. 
 
3.5 En el cas que la memòria del projecte estiga redactada en valencià, la Universitat, 
davant l’exigència eventual de l’agència externa encarregada de l’avaluació científica, 
pot traduir-la d’ofici al castellà.  
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4. Avaluació de les sol·licituds i concessió de les ajudes 
4.1 Les sol·licituds s’han d’avaluar tenint en compte la modalitat a què s’han presentat, 
amb els següents criteris que s’han d’aplicar de manera seqüencial:  
 

A. Capacitat de l’investigador o investigadora principal i de la resta de membres de 
l’equip investigador per a la realització de les activitats programades i per a 
obtenir finançament extern. 

B. Interès científico-tècnic del projecte, novetat i rellevància dels objectius. 
C. Viabilitat de la proposta. Adequació de la metodologia, disseny de la 

investigació i pla de treball, en relació amb els objectius del projecte. 
 
4.2. Es podrà sol·licitar l’avaluació conjunta i única de diverses propostes si formen part 
d’un projecte coordinat. 
 
4.3 La valoració dels criteris A, B i C esmentats en l’apartat 4.1 s'ha de fer mitjançant 
un procés que s’ha d’encarregar a una agència externa acreditada en processos 
d’avaluació científica. En cap cas es poden finançar projectes que hagen obtingut una 
qualificació global inferior a la qualificació mitjana de la nomenclatura que utilitze 
l'agència encarregada de l’avaluació científica. 
 
4.3. La concessió de les ajudes es farà de manera que es prioritzen, en la mesura en què 
siga possible, els projectes pertanyents a la modalitat A, amb una major exigència en 
l’avaluació per als projectes de la modalitat B. 
 
En cas de projectes coordinats, segons allò indicat en el punt 4.2, que incloguen 
projectes de les dues modalitats, s’aplicarà a tots els projectes l’exigència en l’avaluació 
per als projectes de la modalitat B. 
 
4.4 No ajustar-se als termes de la convocatòria, ocultar dades, alterar-les o manipular la 
informació sol·licitada pot ser causa de desestimació de la proposta.  
 
4.5 El Vicerectorat d’Investigació i Postgrau, a fi d’optimitzar els recursos disponibles, 
pot establir límits modulars al finançament dels projectes. En qualsevol cas, com a 
criteri de distribució, es prioritzen aquells projectes millor avaluats de grups 
d’investigació que hagen gaudit de menys ajuda d’aquesta Acció en els últims 5 anys.  
 
4.6 La concessió de les ajudes l’ha de realitzar el rector a proposta de la Comissió 
d’Investigació i Doctorat, segons els resultats de l’avaluació externa dels projectes, i 
tenint en compte la valoració dels criteris de l’apartat 4.1 A per adequar la proposta a les 
disponibilitats pressupostàries. 
 
4.7 La resolució s’ha de notificar als investigadors o investigadores principals i s’ha de 
publicar als taulers d’anuncis de la Universitat.  
 
5. Naturalesa de les ajudes 
5.1 La quantia de les ajudes s’ha de determinar en cada cas d’acord amb els criteris 
d’avaluació i amb les disponibilitats pressupostàries. 
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5.2 Els pressupostos dels projectes poden preveure l’adjudicació de beques d’iniciació a 
la investigació. 
 
En la memòria del projecte cal especificar: 
 

A. Las justificació de la necessitat d’assignar un becari o becària per a la 
realització d’unes tasques concretes d’investigació. 
 
B: El període temporal de durada de la beca. No es podrà pressupostar un 
nombre de mesos de beca superior als mesos de durada del projecte. 
 
C. El pressupost dedicat a la beca s’ha de calcular tenint en compte que el cost 
mensual ha de ser de 390 €. En aquestes dotacions mensuals està inclosa la 
retribució bruta més una assignació de 40 € per a cobrir el cost patronal de la 
seguretat social. 
 

5.3. Si el projecte està coordinat amb un altre equip extern a la Universitat Jaume I, es 
poden incloure en el concepte de «viatges i dietes» les despeses de coordinació, sempre 
que es justifique que l’equip esmentat pot desenvolupar la seua activitat amb recursos 
propis. 
 
5.4 Les ajudes concedides sota els conceptes de «viatges i dietes» i «altres despeses» 
s’han d’assignar a partir d’un mòdul per EDP que cal fixar segons la disponibilitat 
pressupostària. 
 
5.5 El pressupost sol·licitat per a l’adquisició de material inventariable mai no pot 
superar els 24.000,00 € per projecte. 
  
5.6 En el pressupost es pot consignar una partida per al manteniment de l’equipament 
científic que s'utilitze en el projecte, que no pot superar la quantitat de 6.000,00 € per 
projecte.  
 
5.7 La duració dels projectes és, com a mínim, de 2 anys i, com a màxim, de 3 anys.  
 
5.8. Les anualitats dels projectes hauran d’executar-se en l’exercici econòmic 
corresponent. El romanent no executat de cada anualitat a 31 de desembre s’incorporarà 
al romanent genèric de la Universitat. 
 
5.9 Un projecte és incompatible amb la percepció d’altres ajudes per al 
desenvolupament d'aquest mateix projecte. Si s’aconsegueix una altra ajuda pública per 
a la realització del projecte, ha de ser anul·lada l’adjudicació a què es refereix aquesta 
convocatòria en tot allò que siga finançat per la nova ajuda. L'investigador o 
investigadora principal es compromet a assenyalar aquesta circumstància i a facilitar al 
Vicerectorat tota la informació que se li requerisca.  
 
6. Justificació de les ajudes 
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6.1 L’acceptació de les ajudes per part dels adjudicataris implica la subjecció a les 
obligacions generals derivades de les normes fixades en aquesta convocatòria.  
 
6.2 La justificació de les ajudes s’ha de fer d’acord amb els criteris habituals de la 
Gerència de la Universitat Jaume I per a la gestió de fons d’investigació, o aquells altres 
que la Gerència puga establir específicament per als projectes d’aquesta convocatòria.  
 
6.3 El material inventariable que s'adquirisca a càrrec del projecte passa a ser sempre 
propietat de la Universitat Jaume I.  
 
6.4 En el pressupost concedit no es poden incrementar les partides de «viatges i dietes», 
«altres despeses», «material fungible» i «manteniment», a costa de disminuir les 
quantitats assignades per a «material inventariable» i «assignació a becaris».  
 
6.5 Si al llarg del projecte i per raons del seu desenvolupament no fóra necessària la 
presència d’un becari o becària per tot el temps concedit es pot sol·licitar, sempre que 
estiga justificat, el transvasament de la quantitat romanent en el concepte «assignació a 
becaris» al concepte «material inventariable». Aquest transvasament necessita 
l’autorització directa del Vicerectorat d’Investigació i Postgrau.  
 
7. Seguiment 
 
7.1 El seguiment cientificotècnic dels projectes subvencionats és competència del 
Vicerectorat d’Investigació i Postgrau de la Universitat Jaume I, que ha d'establir els 
procediments adequats i designar els òrgans o comissions que considere oportú per a 
això.  
 
7.2 En finalitzar cada anualitat, i també en finalitzar l'execució del projecte, s'ha de 
remetre al Vicerectorat d’Investigació i Postgrau un informe, elaborat per l'investigador 
o investigadora principal, sobre la tasca realitzada. El model d’imprès normalitzat pot 
obtindre's en l'adreça d'Internet: http://www.uji.es/CA/ocit/pinv13/ (imprès 12). 
 
L'informe final, que cal dirigir a l'OCIT, s'ha de presentar en el Registre General de la 
Universitat Jaume I en el termini de 3 mesos des de la finalització del projecte. 
Juntament amb l'informe final, s’ha de remetre relació i còpia de les publicacions 
(articles, llibres, material multimèdia...) en què s'ha fet esment explícit de la Universitat 
Jaume I com a entitat que finança (punt 7.3.).  
 
La no presentació en termini de l'informe final impossibilita el grup d’investigació per 
presentar sol·licituds en les futures convocatòries d’aquesta Acció. 
  
7.3 En les publicacions a què puga donar lloc el projecte finançat és indispensable 
esmentar la Universitat Jaume I com a entitat finançadora, i també el número de 
referència assignat al projecte. 
  
7.4 Si escau, el Vicerectorat d’Investigació i Postgrau pot demanar la presentació de la 
informació complementària que es considere oportuna.  
 

http://www.uji.es/CA/ocit/pinv13/
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7.5 Si, com a resultat del seguiment, s'observa un incompliment dels objectius 
inicialment previstos o de les obligacions establides en aquestes bases, pot interrompre's 
el finançament i proposar les accions escaients. 
  
7.6 En qualsevol moment de l'execució del projecte es pot sol·licitar al Vicerectorat 
d’Investigació i Postgrau la incorporació de nous membres a l'equip d'investigació. Per 
a això s'ha d'adjuntar a la sol·licitud d'incorporació, el currículum, la còpia del DNI i la 
conformitat del nou membre de l'equip d'investigació. Aquestes incorporacions no 
poden produir increments sobre el pressupost concedit. Només en casos molt justificats 
es concedirà la baixa com a membres de l'equip investigador. La intenció de participar 
en un altre projecte d'investigació o la baixa en el grup d’investigació no pot ser causa 
de concessió de baixa en el projecte. 
 
 
8. 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. 
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