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Exposició de motius 

El Reial decret llei 3/2019, de 8 de febrer, de mesures urgents en l’àmbit de la ciència, la 
tecnologia, la innovació i la Universitat, reconeix de manera explícita la situació preocupant 
de la investigació i el desenvolupament a Espanya en el període 2010-17. Així, des de l’inici de 
la crisi econòmica fins al 2017, s’ha reduït la inversió pública en R+D en un 26,2% a Espanya 
fins a situar-la en nivells d’inversió semblants als de 2007, la qual cosa representa un salt 
enrere de deu anys. 

La concurrència dels requisits d’extraordinària i urgent necessitat a què fa referència l’article 
86 de la Constitució Espanyola, tenint en compte les negatives conseqüències que podrien 
derivar-se per a la ciència, la tecnologia i la innovació de la inacció dels poders públics, justifica 
l’aprovació del dit decret llei que recull un conjunt de mesures, les quals permetran als 
organismes i entitats que formen part del sistema espanyol de ciència, tecnologia i innovació 
complir més eficientment amb el propòsit primordial de fomentar la investigació científica i 
tècnica en tots els àmbits del coneixement. 

D’altra banda, una adequada gestió durant el desplegament d’un projecte o contracte 
d’investigació pot generar una diferència positiva entre el finançament rebut per al projecte i 
les despeses generades durant la seua execució. Aquest saldo positiu resulta de l’ús de 
recursos propis de la institució, principalment costos del treball del personal de plantilla o de 
l’ús d’equipaments científics, per a l’execució de les accions d’investigació, més enllà de l’ús 
de recursos addicionals.  

En nombroses ocasions aquests recursos procedeixen dels romanents que es produeixen per 
la realització dels treballs de caràcter científic, tècnic o artístic que es formalitzen mitjançant 
contracte amb entitats o persones físiques a l’empara de l’article 83 de la Llei orgànica 6/2001, 
de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril.  

També de la participació del personal investigador de la Universitat Jaume I en accions 
finançades amb fons de la Unió Europea que tenen la possibilitat de justificar recursos propis 
(model de costos totals) més enllà dels seus costos addicionals. 

Dins de l’autonomia universitària i de les limitacions legals vigents en cada moment, la 
Universitat Jaume I pot decidir el possible ús d’aquests recursos propis, alliberats després de 
l’execució de les diferents accions d’investigació.  

En el context de les mesures extraordinàries que concorren per a la ciència, la tecnologia i la 
innovació en el panorama nacional, aquest Reglament persegueix canalitzar els romanents 
que generen les activitats d’investigació que du a terme el personal investigador de la 
Universitat Jaume I per a facilitar el desenvolupament de l’R+D+i a la Universitat, 
incrementant la dotació de recursos per a investigació dels grups que participen en accions 
d’investigació, transferència i innovació amb finançament extern, més enllà dels costos que 
tinguen consideració de finançables en els dits projectes.  
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Així mateix, aquest document proporciona el marc regulador per a l’adequada i eficient gestió 
d’aquests recursos propis de la Universitat Jaume I. 

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació 

Aquest Reglament té per objecte regular la destinació que haja de donar-se als possibles 
romanents positius generats a la finalització d’accions d’investigació, desenvolupament i 
innovació realitzades en la Universitat Jaume I amb finançament extern.  

Article 2. Definició del projecte personal de suport a la investigació 

1. El projecte personal de suport a la investigació (PPSI) és un projecte propi d’investigació, 
transferència tecnològica i innovació de la Universitat Jaume I, el qual podrà generar-se amb 
els romanents positius existents en: 

a) Contractes signats a l’empara del que estableix l’article 83 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 

de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril. 

b) Projectes d’investigació, finançats dins de convocatòries del Programa Horitzó 2020 de la 

Unió Europea. 

c) Altres activitats d’investigació, transferència i innovació.  

2. La incorporació de recursos al PPSI es realitzarà de conformitat amb el que preveu la 
normativa i les convocatòries que regulen els projectes en què es van originar els excedents o 
recursos alliberats. 

3. En tot cas, per als contractes signats a l’empara del que estableix l’article 83 de la Llei 
orgànica d’universitats serà requisit indispensable que el contracte haja finalitzat, s’hagen 
produït tots els cobraments previstos en el contracte i el o la responsable administratiu del 
contracte haja justificat la realització del treball.  

4. Amb la sol·licitud prèvia de l’investigador o investigadora responsable, podran incloure’s 
romanents addicionals procedents de contractes diferents del que va donar origen al PPSI ja 
concedit durant la vigència d’aquest.  

Article 3. Sol·licitud de dotació d’un PPSI 

1. Podrà sol·licitar la dotació d’un PPSI el personal investigador de la Universitat Jaume I 
responsable d’una de les accions d’investigació a què es refereix l’article 2.1 anterior. 

2. La sol·licitud ha d’incloure el contingut següent mínim: 

a) Dades del personal investigador sol·licitant, el qual actuarà com a investigador o 

investigadora principal i serà el responsable de la gestió del projecte i de les normes 

d’aplicació. 

b) Identificació dels romanents que sol·licita que s’incorporen al projecte. 
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c) Títol del projecte. 

d) Memòria justificativa que incloga el pla d’actuació del projecte. 

3. La pèrdua de vinculació laboral amb la Universitat Jaume I comportarà el tancament del 
PPSI, el saldo del qual revertirà en el pressupost del departament o institut al qual es trobara 
adscrit el PDI. 

Article 4. Resolució 

1. El Vicerectorat amb competència en matèria d’investigació o persona en qui delegue, 
després de comprovar el compliment dels requisits establits en el Reglament i la resta de 
normativa d’aplicació, resoldrà la concessió total o parcial de la sol·licitud presentada o la seua 
denegació, en el cas que d’aquesta pogueren derivar-se perjudicis econòmics per a la 
Universitat, s’afecte el funcionament normal de l’activitat docent o s’incomplisquen els 
preceptes de la normativa aplicable. 

2. La resolució serà motivada i expressarà indicació dels recursos escaients. 

Article 5. Despeses imputables 

1. Podran imputar-se a càrrec del PPSI despeses, materials i de personal, vinculades a les 
activitats d’investigació que porte a terme l’investigador o investigadora, el seu grup 
d’investigació o l’institut o departament al qual estiga adscrit. 

2. Els costos d’execució que podran imputar-se al pressupost del PPSI es dividiran en despeses 
materials i despeses de personal. 

3. S’entén per despeses materials, entre altres i de forma no exhaustiva: 

a) Inversions 

Equipament científic. 

Equipament informàtic. 

Fons bibliogràfic. 

b) Material fungible. 

c) Contractació de serveis externs específics. 

d) Dotació de beques d’iniciació a la investigació. 

e) Viatges i dietes. 

4. Es consideren despeses de personal les derivades de la contractació temporal de personal 
no inclòs en les plantilles docents i de personal d’administració i serveis de l’UJI a càrrec del 
PPSI. La seua selecció i contractació es realitzarà segons el que disposa la disposició final 
primera (tres) del Reial decret llei 3/2019, de 8 de febrer, de mesures urgents en l’àmbit de la 
ciència, la tecnologia i la innovació, i la resta de normativa vigent. 

5. A l’investigador o investigadora li correspon la capacitat per a proposar a quina investigació 
es dedicarà el PPSI. 
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6. Les despeses s’executaran d’acord amb el que estableixen les normes d’execució 
pressupostària, aprovades anualment per la Universitat. 

Article 6. Duració 

1. La duració d’un PPSI i, per tant, el període d’execució de les despeses incloses en aquests, 
no podrà ser superior a cinc anys comptadors des de l’endemà de l’última entrada de recursos. 
En qualsevol cas, la vigència del PPSI està condicionada a la disponibilitat pressupostària de la 
Universitat.  

2. Excepcionalment, dit termini es podrà prorrogar amb l’autorització prèvia del Vicerectorat 
competent, a sol·licitud motivada de l’investigador o investigadora. La sol·licitud s’ha de 
remetre a l’OCIT amb almenys dos mesos d’antelació a la data de finalització del termini 
autoritzat inicialment. 

3. Quan finalitze el període de vigència del PPSI, els romanents que pogueren quedar 
s’incorporaran al pressupost del departament o institut a què estiga adscrit el PDI. 

Article 7. Contingències 

Les contingències de caràcter econòmic que puguen derivar-se de les activitats que ha dut a 
terme, com a investigador o investigadora principal, el titular del PPSI, seran ateses, en primer 
lloc, a càrrec d’aquest projecte. En concret: 

a) Els ingressos fallits. 

b) Les indemnitzacions que pogueren derivar-se del cessament del contracte per 

acomiadament o altres reclamacions. 

c) Les sentències judicials sobre incompliment total o parcial dels contractes o compromisos 

amb terceres parts. 

d) Les devolucions de subvencions públiques exigides per l’administració finançadora. 

e) Totes les contingències que es deriven de l’exercici d’activitats i que siguen homologables 

conceptualment als casos anteriors. 

Article 8. Control 

Els òrgans responsables de la Universitat verificaran la correcta execució de les despeses 
imputables als PPSI. 

Disposició final 

Aquest Reglament entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació en Butlletí Oficial de la 
Universitat Jaume I. 

 


