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RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 2015 de la convocatòria del XII Edició de les ajudes a 

la innovació i creativitat organitzades per la Càtedra INCREA d’Innovació Creativitat 

i Aprenentatge  

 

La finalitat d’aquesta convocatòria de la Universitat Jaume I és promoure la creativitat i la 

innovació entre tots els seus membres. Entre les diferents activitats que s’organitzen amb 

aquesta finalitat, cal destacar la XII Edició de les ajudes a la innovació i creativitat de la 

Càtedra INCREA d’Innovació, Creativitat i Aprenentatge de la Universitat Jaume I. 

D’acord amb aquesta iniciativa i per tal d’estimular el rendiment acadèmic de l’estudiantat, 

 

Aquest Rectorat 

 

RESOL: 

 

Primer. Convocar la XII Edició de les ajudes d’innovació i creativitat INCREA  

Les ajudes constitueixen en una borsa de 1000 euros per al projecte guanyador amb la idea 

més creativa i 500 euros cadascun per a dos accèssits i la possibilitat de participar en un 

programa de tutorització i mentoria organitzat per la Càtedra INCREA, amb la finalitat 

d’elaborar un pla de negoci associat a les idees premiades.  Les ajudes es finances a càrrec 

del centre de despesa: VEOIE, subcentre: VE, programa 541 - A, línia de finançament: 

00000, projecte: 1I201 - Càtedra INCREA, subprojecte: 4711 - A becaris, per un import 

total de 2000 euros.  

Segon. Publicar les bases d’aquesta convocatòria així com donar difusió d’aquestes i que 

figuren en l’annex 1.  

Contra aquesta resolució es pot interposar un recurs de reposició davant el Rectorat de la 

Universitat Jaume I, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de 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, reguladors de la 

jurisdicció contenciosa administrativa. Tot això, sense perjudici que es puga interposar 

qualsevol altre recurs que es considere oportú. 

 

El rector, i per delegació de firma (Resolució de 17-06-14), 

la vicerectora d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa, 

 

 

 

 

 

Pilar García Agustín.  

 

Castelló de la Plana, 12 de febrer de 2015 
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BASES DELS XII AJUDES D’INNOVACIÓ INCREA 

 

1. Informació general 

En paraules del rector de la Universitat Jaume I, «la creativitat i la innovació són valors 

subjacents en el camí per arribar al coneixement i abasten totes les disciplines del saber.» És 

per això que la Universitat ha d’assumir el repte de promoure la creativitat i la innovació 

entre tots els seus membres, així com a la seua zona d’influència. Entre les diferents 

activitats que s’organitzen amb aquesta finalitat, cal destacar el XII Premi d’innovació i 

creativitat de la Càtedra INCREA, d’Innovació, Creativitat i Aprenentatge de la Universitat 

Jaume I, que des de fa dotze cursos pretén fomentar la creativitat i la innovació dins del 

context de la comunitat universitària amb aquests guardons que premien les millors idees 

creatives i contribueixen així a la millora de la societat de la província de Castelló i de 

l’entorn de la Universitat Jaume I. Es poden presentar propostes de solucions a problemes 

actuals que afecten tant l’entorn de la Universitat com el de Castelló, idees per a millorar 

serveis o processos actuals, proposta de creació de nous productes o modificació dels ja 

existents, etc. 

 

2. Participants 

Poden participar en aquesta convocatòria: l’estudiantat universitari matriculat actualment o 

en els últims dos cursos acadèmics (2012/13 o 2013/14) en alguna de les titulacions, màsters 

i/o programes de doctorat d’aquesta Universitat. 

 

3. Criteris 

Els criteris per a seleccionar la millor idea creativa i obtindre les ajudes d’innovació i 

creativitat INCREA són els següents: 

- Creativitat, novetat i originalitat de la idea (fins a 40 punts). 

- Grau de repercussió i utilitat de la idea (fins a 20 punts). 

- Grau d’implementació de la idea (fins a 20 punts) 

- Potencial internacional de la idea (fins a 20 punts). 

 

En cas d’empat es tindrà en compte el primer criteri de la convocatòria i si persisteix l’empat 

per sorteig.  

 

4. Quantia dels premis 

Les ajudes d’aquesta edició consisteixen en una borsa de 1000 euros per al projecte 

guanyador amb la idea més creativa i 500 euros cadascun per a dos accèssits i la possibilitat 

de participar en un programa de tutorització i mentoria organitzat per la Càtedra INCREA 

amb la finalitat d’elaborar un pla de negoci associat a les idees premiades. El programa de 

mentoria consistirà en un màxim de 10 sessions d’una hora cadascuna per cada projecte 

guanyador, en les quals l’estudiantat ha d’elaborar un pla de negoci associat a la idea 

guanyadora sota la supervisió de la Càtedra INCREA.  

 

A les ajudes els hi és d’aplicació, si escau, la retenció corresponent de l’IRPF.  

 

El concurs pot quedar desert. 
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5. Documentació 

Les persones participants han d’aportar la documentació següent: 

 Fotocòpia del DNI de la persona o persones que presenten el projecte. 

 Fotocòpia de la matrícula o certificat acreditatiu de l’activitat formativa organitzada 

per l’UJI.  

 Sol·licitud per a participar en el premi segons el model general de sol·licituds que 

existeix en el registre de l’UJI. 

(http://www.uji.es/bin/serveis/registre/docs/modelsol.pdf)  

  Pòster explicatiu del treball presentat. En format electrònic enviat a l’adreça 

electrònica d’INCREA: increa@uji.es.  

 Documentació complementària del projecte que permet justificar la idoneïtat de la 

proposta en relació amb els criteris d’avaluació. En format electrònic enviat a 

l’adreça electrònica d’INCREA: increa@uji.es.  

 

La Càtedra INCREA enviarà un missatge electrònic per tal de confirmar que tota la 

documentació electrònica ha arribat correctament.  

 

En el cas que les persones interessades no tinguen residència fiscal en territori espanyol han 

de presentar un certificat de residència fiscal emès per les autoritats competents del seu país 

de residència, d’acord amb el que disposa l’article 22.5 del Reial decret 887/2006, pel qual 

s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions. 

 

La fotocòpia del DNI, l’imprès corresponent a la sol·licitud per a participar i una impressió 

del missatge que confirma la recepció de la documentació en línia, s’ha de lliurar al Registre 

de la Universitat Jaume I, amb l’imprès corresponent, dirigida a: 

 

Càtedra INCREA 

Edifici de Rectorat i Serveis Centrals 

Av. de Sos Baynat s/n. Campus del Riu Sec. 12006, Castelló de la Plana 

 

 

5.1 Sol·licitud segons el model general que consta en el Registre de la Universitat.  

 

5.2 Pòster en Powerpoint de la idea 

El pòster en Powepoint s’han d’ajustar al document d’instruccions disponible a la pàgina 

web de la Càtedra INCREA (www.increa.uji.es). Aquests documents han de descriure el 

treball presentat i s’exposaran a la Universitat. 

 

5.3 Documentació complementària 

Es pot afegir documentació complementària en forma d’annexos per tal de demostrar 

l’execució del projecte i/o la seua repercussió. En el cas de presentar documentació amb 

arxius digitals, aquests han d’incloure l’aplicació per obrir els arxius o les instruccions per a 

visualitzar-los. 

 

 

 

http://www.uji.es/bin/serveis/registre/docs/modelsol.pdf
mailto:increa@uji.es
mailto:increa@uji.es
http://www.increa.uji.es/
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5.4 Idiomes 

 

Els treballs presentats han d’estar escrits en valencià, castellà o anglès, encara que poden 

incloure documentació en altres llengües, especialment l’estudiantat de Traducció i 

Interpretació. 

 

6. Esmena d’errors 

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, per si aquestes no reuneixen els requisits 

mínims, s’ha d’exposar al tauler d’anuncis de la Càtedra Increa (www.increa.uji.es) i a la 

pàgina web de la Universitat (www.uji.es) la resolució provisional de persones admeses i 

excloses en aquest procediment selectiu. El termini per a esmenar errors o omissions és de 

deu dies hàbils comptadors a partir de la publicació. Acabat aquest termini es farà pública la 

resolució definitiva. 

 

7. Jurat 

El jurat està compost per: 

 La vicerectora d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa, Pilar García Agustín, 

o persona en qui delegue. 

 Una persona en representació del Vicerectorat  d’Estudiants, Ocupació i Innovació 

Educativa, Jordi Torner Mas, que actua com a secretari del jurat, o persona en qui 

delegue. 

 María Ripollés Melià, en representació de la Càtedra INCREA, responsable en 

matèria de creació d’empreses en la Universitat Jaume I o persona en qui delegue. 

 Un representant de SECOT, designat pel Vicerectorat d’Estudiants, Ocupació i 

Innovació Educativa, o persona en qui delegue. 

 Una persona experta vinculada al món empresarial, designada pel Vicerectorat 

d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa, o persona en qui delegue. 

 El degà de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, Rafael Lapiedra, o 

persona en qui delegue. 

 La degana de la Facultat de Ciències Humanes i Socials, Rosa Agost, o persona en 

qui delegue. 

 El director de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, Joaquín 

Gual Arnau, o persona en qui delegue.  

 El degà de la Facultat de Ciències de la Salut, Rafael Ballester Arnal, o persona en 

qui delegue. 

 

El jurat pot demanar l’opinió d’assessories externes i revisions dels treballs presentats. 

El jurat es reserva la facultat d’interpretar aquestes bases i pot proposar declarar desert el 

premi, totalment o parcialment. 

 

8. Presentació de treballs 

El termini d’admissió per presentar els treballs comença el dia de la publicació de la 

resolució i finalitza el dia 10 de març de 2015. 

 

Les persones participants poden retirar els treballs, amb l’acreditació prèvia, en el termini de 

trenta dies hàbils següents, que es compten a partir de la publicació de la resolució de 

concessió. En cas contrari, s’entén que renuncien definitivament a recollir-los i la Càtedra 

http://www.increa.uji.es/
http://www.uji.es/
http://www.uji.es/organs/vices/veoie/
http://www.uji.es/organs/vices/veoie/
http://www.uji.es/organs/vices/veoie/
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INCREA pot eliminar-los o arxivar-los. En tot cas, els drets d’autoria dels treballs 

presentats, i tot el que això suposa, són propietat de les persones participants. 

 

Si el treball premiat ha sigut elaborat per diversos autors o autores la dotació econòmica del 

premi es divideix en parts iguals per a cadascú i es lliura un diploma acreditatiu per a cada 

autor o autora. 

 

La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació de totes les bases. 

 

9. Abonament dels premis 

Els premis s’han d’abonar mitjançant un xec nominatiu una vegada les persones 

beneficiàries hagen aportat l’acceptació del premi, en el Registre General o per qualsevol 

dels mitjans previstos en l’article 38.4 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim 

jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en el termini 

de 15 dies des de la data de publicació de la resolució de la convocatòria, adreçat a la 

Càtedra Increa (s’adjunta model d’acceptació en l’annex I d’aquesta convocatòria). En cas 

que la persona beneficiària no realitze el tràmit indicat, es considera que rebutja el premi, i 

aquest queda sense concedir. 

Igualment ha de presentar la fitxa de tercers degudament emplenada. La fitxa es troba al 

Servei de Control Intern de la Universitat Jaume I o en l’adreça electrònica següent: 

www.uji.es/bin/serveis/sci/docs/terc-es.pdf. 

A aquests premis se’ls aplica la preceptiva retenció de l’IRPF. 

 

10. Resolució de la convocatòria  

Aquests premis els adjudica el rector de la Universitat Jaume I tenint en compte l’informe 

emès pel jurat, sense perjudici de les delegacions de signatura aprovades d’acord amb 

l’article 16 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 

públiques i procediment administratiu comú.  

 

La resolució ha d’indicar, com a mínim, les dades de les persones beneficiàries i el premi 

concedit. 

 
11. Publicació de la resolució de la convocatòria  

La resolució dels premis s’ha de publicar a la pàgina web www.increa.uji.es, on s’han 

d’indicar els recursos que procedeixen contra aquesta i el termini i òrgan davant el qual 

interposar-los. 

 

12. Informació addicional  

Podeu consultar més informació a la pàgina web: www.increa.uji.es . 

 

13. Règim jurídic  

La concessió d’aquests premis es regeix per l’establert en aquesta convocatòria i pels 

preceptes de les normes de dret públic que li siguen aplicables. Si no n’hi ha, s’apliquen les 

http://www.uji.es/bin/serveis/sci/docs/terc-es.pdf
http://www.increa.uji.es/
http://www.increa.uji.es/
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normes de dret privat restants.  

 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs 

contenciós administratiu davant el Tribunal Contenciós Administratiu, en el termini de dos 

mesos comptadors des de l’endemà de la publicació a la pàgina web.  

 

No obstant tot això, les persones interessades poden interposar un recurs de reposició davant 

el rector en el termini d’un mes a partir de l’endemà al de la seua publicació; en aquest cas 

no es pot interposar el recurs contenciós administratiu esmentat en el paràgraf anterior fins 

que no hi haja una resolució expressa o presumpta del recurs de reposició, d’acord amb 

l’article 116 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 

4/1999, de 13 de gener.  

 

 

Castelló de la Plana, 12 de febrer de 2015.  

 


