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1. Objecte de la convocatòria 
  
1.1 Es convoquen ajudes finançades pel Pla de promoció de la investigació de la 
Universitat Jaume I amb l’objectiu de desenvolupar projectes d’innovació tecnològica 
en consorci entre la Universitat i empreses (prioritàriament les vinculades al Parc 
Científic, Tecnològic i Empresarial de la Universitat Jaume I, ESPAITEC i en segon 
lloc les radicades a la Comunitat Valenciana), orientats a l’obtenció de nous productes, 
processos o serveis que suposen una innovació dins d’un determinat sector i que tinguen 
un atractiu comercial reconegut. 
 
1.2 Aquesta convocatòria està dotada d’un import global de 100.000 euros. 
 
1.3 En tractar-se de projectes consorciats, els recursos necessaris per a la realització del 
projecte seran aportats al 50% per Universitat i empresa. Aquesta convocatòria només 
finança les despeses derivades de la participació dels investigadors de l’UJI en el 
projecte i mai no les de l’empresa. L’aportació de l’empresa serà, almenys en el 50%, 
dinerària i s’haurà d’ingressar a l’UJI. 
 
1.4 L’import total màxim que l’UJI aportarà a com a finançament a cada projecte serà 
de 30.000 €. 
 
1.5  La durada màxima dels projectes serà de 18 mesos. 
  
1.6 Abans de la sol·licitud, l’UJI i l’empresa hauran de signar un contracte segons el 
model annex a aquesta convocatòria, en el qual es regularan les condicions d’execució 
del projecte i els aspectes de confidencialitat i propietat i explotació del resultats, entre 
altres. 
 
 
2. Persones beneficiàries 
  
2.1 Tot l’equip ha de ser PDI de la Universitat Jaume I: funcionariat, personal 
contractat, becaris de formació de personal investigador (Ministeri de Ciència i 
Innovació / Generalitat Valenciana / predoctorals UJI, Programa Santiago Grisolia), i 
contractats postdoctorals de la Universitat Jaume I.  
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2.2 L'investigador o investigadora principal, que ha de ser una única persona, ha de ser 
professorat doctor amb vinculació permanent. 
 
 
3. Sol·licitud i documentació  
  
3.1. Les sol·licituds, dirigides al vicerectorat d'Investigació i Política Científica, 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. 
  
3.2. Els models d'impresos normalitzats poden obtindre's en l'adreça d'Internet: 
http://www.uji.es/CA/ocit/pinv12/ 
 
3.3. La sol·licitud constarà de la següent documentació:  
 

A. Sol·licitud d’ajuda, on s’inclouen les dades d’identificació del projecte (imprès 
61). 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 (imprès 62), que haurà de contenir: 

 
a) La definició del producte, procés o servei 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.  
b) El 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. En aquesta definició del pla 
de treball s’haurà de detallar l’aportació de cadascuna de les dues parts a cada 
paquet de treball. 
c) El pressupost detallat del projecte, que incloga detall diferenciat de l’aportació 
econòmica de cadascuna de les parts. 
 

C. Currículum de cada un dels investigadors que participen en el projecte (imprès 
3). 

 
D. Contracte signat entre l’empresa i l’UJI segons model (imprès 63). 

 
E. Certificat de vinculació de l’empresa i ESPAITEC, emès per l’entitat gestora del 

Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de l’UJI. 
 
3.4. La presentació de la sol·licitud pressuposa l’acceptació incondicional d’aquestes 
bases i dels documents annexos.  
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4. Avaluació i selecció 
 
4.1 L’avaluació i selecció dels projectes correspondrà a una Comissió, presidida pel  
vicerectorat d’investigació i política científica i composta per una subcomissió de la 
Comissió d’Investigació i Doctorat. 
 
4.2 La Comissió d’Avaluació valorarà els projectes presentats d’acord amb els següents 
criteris:  
  
a. Excel·lència tècnica (45%):  
  
 - Qualitat científica i potencial d’innovació de la proposta. 
 - Factibilitat tècnica d’assolir els objectius. 
 - Probabilitat d’arribar als objectius amb el pressupost sol·licitat i el període de 
 temps establert per la convocatòria. 
  
b. Potencial innovador (45%):  
  
 - Factibilitat comercial: mercat al qual es dirigeix i avantatge competitiu del 
 producte resultant.  
 - Grau de maduresa de la idea: proximitat al mercat. 

- Importància social de la necessitat que es busca satisfer o solucionar amb el 
 producte de la investigació. 

- 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.   

 
c. Vinculació amb l’UJI (10%):  
 

- Es valorarà el grau de vinculació amb l’UJI a través d’Espaitec i el fet de 
disposar d’instal·lacions productives a la Comunitat Valenciana. 

 
Aquelles propostes que en qualsevol de les dues avaluacions (excel·lència tècnica i 
potencial d’innovació) 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 a l’empresa i demanarà l’assessorament d’avaluadors externs. 
 
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 de finalització del termini de presentació de sol·licituds. 
Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, l’ajuda sol·licitada s’entendrà 
desestimada per silenci.  
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6. Terminis  
  
El termini per a la presentació de la sol·licitud de participació, juntament amb la 
memòria, és fins al 31 de març de 2012. 
 
7. Incompatibilitats  
  
El finançament d’un projecte dins d’aquesta convocatòria no és incompatible amb 
l’obtenció d’altres finançaments, sempre que la suma de les ajudes no supere el cost 
total del projecte. 
 
8. Obligacions de les persones investigadores adjudicatàries de la convocatòria.  
  
8.1 L’equip investigador s’obliga a realitzar el projecte tal com va ser formulat en la 
sol·licitud i en els terminis indicats. 
 
8.2 L’equip investigador trametrà a l’OCIT els informes parcials i finals acordats 
mitjançant contracte amb l’empresa. 
 
8.3. En el termini de 2 mesos des de la finalització del projecte, l'investigador o 
investigadora principal remetrà a l’OCIT un informe final sobre la tasca realitzada 
(imprès 64).  
 
8.4 L’equip investigador, a sol·licitud del vicerectorat d'Investigació i Política Científica 
i conjuntament amb l’empresa participant, haurà de fer exposició pública dels resultats 
del projecte. 
 
 
9. Condicions d’execució 
  
9.1 L’ajuda concedida es declararà resolta anticipadament si es resol el contracte amb 
l’empresa participant.  
 
9.2. A càrrec del projecte no es podrà subcontractar a l’empresa participant. Si es tracta 
d’un grup empresarial, aquesta prohibició s’estendrà a qualsevol empresa del grup. 
 
9.3. En cas que la quantitat concedida siga inferior a la sol·licitada, es podrà modificar 
el contracte amb l’empresa perquè la seua aportació siga igual a la de la Universitat. 
Aquesta disminució del finançament no comportarà una modificació dels objectius a 
assolir. 
 
10. Propietat industrial i intel·lectual 
 
10.1 La titularitat dels resultats derivats del projecte serà compartida a parts iguals entre 
la Universitat i l’empresa. 
 
10.2 Cadascuna de les parts consorciades mantindrà els drets de propietat sobre el 
coneixements previs aportat al projecte. 
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10.3 De cara a l’explotació comercial dels resultats del projecte, l’empresa participant 
gaudirà d’un dret preferent d’opció a una llicència, supeditada a l’exercici efectiu de la 
comercialització. 
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