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5. Programa de suport als Grups d’Investigació 

Acció 5.1: Ajudes a Grups d’Investigació d’Alt Rendiment 
 

DATA DE PUBLICACIÓ: 2 DE FEBRER DE 2016 

1. Finalitat 

Amb aquesta acció es pretén reforçar l’activitat d’investigació del grups de recerca de la 

Universitat Jaume I amb un alt rendiment econòmic, alineats amb els criteris establerts 

pel Pla Plurianual de Finançament per a les Universitats Públiques Valencianes, del 

Govern de la Generalitat Valenciana, i amb els coeficients base corresponents a l’any 

2010. 

Es vol donar a aquests grups la possibilitat de gestionar un pressupost d’investigació 

addicional per a les despeses que la persona responsable de cada grup considere més 

adients, amb l’objectiu de continuar com a grup d’alt rendiment. 

Aquest programa es fonamenta en els articles 6 i 7 de la «Normativa de grups 

d’investigació de la Universitat Jaume I», que estableixen que els òrgans de govern de la 

Universitat podran bastir les seues polítiques de suport a la investigació sobre la 

informació continguda en el registre, a través d’accions dirigides exclusivament als grups 

i investigadors o investigadores registrats, i que s’hi podran establir i utilitzar indicadors 

com a criteris positius. 

2. Característiques del programa 

2.1. Aquest programa va adreçat als grups d’investigació i investigadors i investigadores 

individuals registrats al registre públic de «Grups d’investigació» de la Universitat Jaume 

I (d’ací endavant grups).  

2.2. Amb aquest programa es dota d’una assignació econòmica als grups d’investigació 

d’alt rendiment, per un import total de 200.000 €. 

2.3. Per a participar en el programa no cal presentar sol·licitud ni cap altre document. Les 

ajudes seran adjudicades directament, però per al seu gaudiment cal l’acceptació per part 

del grup. 

2.4. Les ajudes s’adjudicaran a través dels processos de baremació, selecció i assignació 

que s’especifiquen a continuació. La baremació dels grups es fa a partir de la informació 

sobre les dades d’activitat i producció científica proporcionades pel professorat i 

continguda al Sistema de Dades d’Investigació.  

3. Baremació 

S’estableixen 2 barems: 

3.1. El barem 1 es calcula a partir de dos criteris bàsics: 
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Criteri A: 

Nombre de publicacions de la categoria A, segons l’Escala de valoració dels 

resultats d'investigació aprovada per Consell de Govern en la seua reunió núm. 

7/2015 de 24 de juny, en els tres darrers exercicis (2013-2015).  

Cada autor o autora aporta un percentatge de la publicació. Aquest percentatge 

s’obté de dividir pel nombre d’autors o autores UJI en actiu. 

Només es compten els articles en què consta la filiació dels autors o autores a 

l’UJI. 

L’aportació de cada investigador o investigadora es reparteix proporcionalment 

als grups a què pertany, segons la dedicació a cada grup. 

Segons el PPF en referència a l’any 2010 cada aportació té un valor de 1.284,74 

€. 

Criteri B: 

Per a PDI funcionari: 

Nombre de sexennis acumulats aprovats per la CNEAI en els darrers sis anys 

(sexennis demanats en el període 2009-2014 i amb resolució positiva entre 2010-

2015) obtinguts per membres del grup. 

Per a PDI contractat doctor: 

Nombre de sexennis acumulats aprovats per la CNEAI, amb inici d’efectes 

econòmics en el període 2010-2015. 

L’aportació de cada investigador o investigadora es reparteix proporcionalment 

als grups a què pertany, segons la dedicació a cada grup. 

Segons el PPF en referència a l’any 2010 cada sexenni té un valor de 6.025,70 €. 

A partir dels valors dels criteris A i B, es calcularà: 

1/ Producció: s’obté per la suma directa d’A i B. Al grup amb puntuació 

màxima se li assigna el valor de 100 punts, i a la resta en proporció. 

2/ Productivitat: s’obté per la suma dels valors que resulten de dividir el 

criteri A pel nombre d’EDP doctor del grup i el criteri B pel nombre d’EDP 

doctor amb possibilitat de sol·licitar sexennis del grup. Al grup amb 

puntuació màxima se li assigna el valor de 100 punts, i a la resta en 

proporció. 
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La baremació final s’obté per una combinació lineal dels punts de Producció i de 

Productivitat. A la Producció se li assigna un pes del 75 % i a la Productivitat un pes del 

25 % 

3.2. El barem 2 es calcula a partir de dos criteris bàsics: 

Criteri C 

Import dels recursos públics obtinguts en programes d’investigació competitius 

(projectes d’I+D+i) en els darrers tres exercicis 2013-2015, en termes de drets 

reconeguts en els comptes anuals de la Universitat. La data de reconeixement serà 

la d’inici del projecte. 

Cada investigador o investigadora aporta el finançament dels projectes dels quals 

és IP. En els casos excepcionals en què hi ha més d’un IP vigent, es reparteix 

l’import a parts iguals entre tots. 

L’aportació de cada investigador o investigadora es reparteix proporcionalment 

als grups a què pertany, segons la dedicació a cada grup. 

Segons el PPF en referència a l’any 2010 la quantitat obtinguda cal multiplicar-la 

per un factor de 0,28. 

Criteri D 

Import dels recursos obtinguts amb contractes amb empreses i institucions en 

programes de transferència tecnològica (article 83) en els darrers tres exercicis 

2013-2015, en termes de drets reconeguts en els comptes anuals de la Universitat. 

La data de reconeixement serà la d’inici del contracte. 

Cada investigador o investigadora aporta el finançament dels contractes dels quals 

és IP. En els casos excepcionals en què hi ha més d’un IP vigent, es reparteix 

l’import a parts iguals entre tots. 

L’aportació de cada investigador o investigadora es reparteix proporcionalment 

als grups a què pertany, segons la dedicació a cada grup. 

Segons el PPF en referència a l’any 2010 la quantitat obtinguda cal multiplicar-la 

per un factor de 0,38. 

A partir dels valors dels criteris C i D, es calcula: 

1/ Producció: s’obté per la suma directa de C i D. Al grup amb puntuació 

màxima se li assigna el valor de 100 punts, i a la resta en proporció. 

2/ Productivitat: s’obté per la suma dels valors que resulten de dividir cada 

criteri pel nombre de EDP doctor del grup. Al grup amb puntuació màxima 

se li assigna el valor de 100 punts, i a la resta en proporció. 
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La baremació final s’obté per una combinació lineal dels punts de Producció i de 

Productivitat. A la Producció se li assigna un pes del 75 % i a la Productivitat un pes del 

25 % 

4. Selecció dels grups beneficiaris i assignació de les ajudes 

4.1. Per a cadascun dels barems 1 i 2, es calcula el valor final dels grups i s’ordenen en 

ordre descendent segons l’esmentada puntuació. 

4.2. Es consideren grups d’alt rendiment aquells que es troben entre els 30 que hagen 

obtingut major puntuació en almenys un dels 2 barems, tot tenint en compte que cada 

centre (escola o facultat) ha de tenir assignats almenys un 20 % del grups d’alt rendiment 

en cada barem. 

4.3. L’assignació econòmica global es repartirà al 50 % entre els grups seleccionats en 

cada barem: 100.000 € per als grups seleccionats en el barem 1 i 100.000 € per als grups 

seleccionats en el barem 2. 

4.4. L’assignació econòmica de cada barem es repartirà proporcionalment entre els grups 

seleccionats, segons la seua puntuació. 

4.5. El Vicerectorat d’Investigació i Doctorat farà pública la relació de grups d’alt 

rendiment derivada de l’aplicació d’ambdós barems i elevarà al Rectorat una proposta de 

resolució d’adjudicació que consolidarà en una única relació els grups d’alt rendiment 

seleccionats i l’ajuda corresponent. 

4.6. La resolució d’adjudicació de les ajudes correspondrà al Rectorat i serà publicada a 

la web de l’UJI. 

5. Formalització i gaudi de l’ajuda 

5.1. Cada grup farà de l’assignació l’ús més adient per a continuar com a grup d’alt 

rendiment l’any 2017. 

5.2. L’execució de l’ajuda es desenvoluparà fins al 31 de desembre de 2016. 

5.3. La baixa del grup d’investigació del registre públic de «Grups d’investigació» de la 

Universitat Jaume I, comportarà la immediata anul·lació del contracte. 

6. 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. 


