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5. Programa de suport als Grups d’Investigació 

Acció 5.2. Convocatòria d’ajuts de continuïtat per a Grups d'Investigació 

Data de Publicació: 2 de febrer de 2016 

 [Impresos: 10, 11 i 13] 

 

1. Objecte 

1.1 Aquesta convocatòria té com a finalitat donar suport als grups d'investigació que 

tinguen una trajectòria d'investigació amb captació de recursos externs en els últims anys 

i que, malgrat obtenir bona valoració científica en les últimes convocatòries del Pla 

Estatal d'investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016, del Ministeri 

d'Economia i Competitivitat no hagen obtingut finançament per haver quedat per davall 

de la puntuació de tall del seu programa i no tinguen fons específics per a aquesta finalitat. 

L'objectiu és que aquests grups d'investigació puguen realitzar la seua tasca investigadora 

durant l'any 2017 i, amb això, incrementen les seues possibilitats d'obtenir finançament 

extern a la Universitat Jaume I en la pròximes convocatòries del Pla Estatal d'Investigació. 

1.2 Amb aquesta acció, es dota d’una assignació econòmica als ajuts de continuïtat per 

un import total de 100.000 €. 

 

2. Sol·licitants 

2.1 Poden sol·licitar aquest tipus d'ajut els grups de recerca que en el moment de la 

publicació de la present convocatòria consten en el Registre de Grups d'Investigació de 

la Universitat Jaume I. 

 

3. Requisits dels sol·licitants 

3.1 El grup sol·licitant ha d'acreditar una trajectòria investigadora ferma, mitjançant el 

gaudiment de finançament extern per a projectes d'investigació a la Universitat Jaume I, 

obtinguda en concurrència pública, en els últims cinc anys (2011-2015)  

3.2 El grup d'investigació no ha de disposar d'ajuda per projecte competitiu de qualsevol 

convocatòria pública en 2016, malgrat haver sol·licitat, a través de la Universitat Jaume 

I, un projecte d'investigació en la Convocatòria 2015 del Pla Estatal d'Investigació 

Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016 , del Ministeri d'Economia i Competitivitat 

(Programa Estatal d'Investigació, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de 

la Societat, Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica 

d'Excel·lència i Acció Estratègica en Salut de l'Institut de Salut «Carles III»), sense 

obtenir finançament per haver quedat per davall de la puntuació de tall. 
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3.3 La qualificació obtinguda en l'avaluació de la sol·licitud de projecte al Pla Estatal 

d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació ha de ser de nivell “B” o superior. 

3.4 Hi haurà un únic investigador principal, que serà membre del grup i serà qui conste 

com a investigador principal en la sol·licitud indicada en el punt 3.2. 

3.5 L'equip investigador ha d'estar compost pels membres del grup de la Universitat 

Jaume I que van realitzar la sol·licitud al Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i 

d'Innovació i que complien els seus requisits de participació. 

3.6 Un grup d’investigació només podrà participar en una sol·licitud d’aquesta 

convocatòria. 

3.7 Els grups d’investigació que hagen presentat sol·licitud a la convocatòria de l’acció 

1.1 de Pla de Promoció de la Investigació per a 2016, no podran presentar sol·licitud a la 

present convocatòria. 

3.8 Una sol·licitud al Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació no 

finançada, que haja obtingut ajuda en anteriors edicions d'aquesta convocatòria, no podrà 

ser presentada de nou. 

3.9 No podran sol·licitar aquests ajuts els grups d'investigació que hagen obtingut 

finançament en aquesta mateixa convocatòria en els 2 anys anteriors. 

 

4. Característiques de l'ajut 

4.1 Els ajuts de continuïtat tindran una durada d'1 any, a executar durant l'exercici 

econòmic 2017. El romanent no executat a 31 de desembre s'incorporarà al romanent 

genèric de la Universitat. 

4.2 L'ajuda màxima és de 10.000 € 

4.3 L'ajut podrà sufragar qualsevol concepte de despesa, llevat de costos de personal. Les 

beques d'iniciació a la investigació, si es convoquen amb càrrec a l'ajuda, tindran un cost 

mensual de 390 €, en el qual s'inclou el cost de la quota patronal a la Seguretat Social. 

4.4 L'acceptació de l'ajut implica l'obligació de presentar durant 2017 un projecte a una 

de les convocatòries del Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació. En 

cas que no es publique la corresponent convocatòria o no es puga presentar proposta per 

incompliment de requisits, el grup d'investigació presentarà abans de finalitzar l'ajuda un 

compromís signat (imprès núm. 13) 

 

5. Formalització i termini de presentació de sol·licituds 

5.1 La sol·licitud constarà de la següent documentació: 
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a) Sol·licitud d'ajuda, on s'inclouen les dades d'identificació, mitjançant l'imprés 

núm. 10. Cal fer constar la composició de l'equip investigador i la conformitat 

dels participants acreditada amb la seua signatura. 

b) Pla d'actuació d'un any de durada adaptat als objectius de la convocatòria, redactat 

a l'imprés núm. 11. 

c) Informe de valoració del projecte presentat en els programes anteriorment 

esmentats, en el marc del Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i 

d'Innovació 2013-2016 

5.2 El pressupost sol·licitat no superarà la menor de les següents quantitats: 

a) L'import màxim de l'ajut indicat en el punt 4.2 

b) La quantitat resultant de dividir l'import sol·licitat en la proposta de projecte al 

Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació entre els anys de 

durada proposats. 

5.2 Les sol·licituds, dirigides al Vicerectorat d’Investigació i Doctorat, s’han de presentar 

en el Registre General de la Universitat Jaume I. 

5.3 Els models d'impresos normalitzats poden obtenir-se en l'adreça 

d'Internet: http://ujiapps.uji.es/serveis/ocit/gestio/conv/pinv16/ 

5.4 El termini per a presentar les sol·licituds s’iniciarà el dia 3 d’octubre de 2016 i 

finalitzarà el dia 28 d’octubre de 2016. 

 

6. Selecció i concessió de les ajudes 

6.1 Els criteris per a la selecció i concessió de les ajudes seran la qualificació obtinguda 

en l'avaluació de la sol·licitud de projecte al Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica 

i d'Innovació i la disponibilitat pressupostària, d'acord amb la dotació de la present 

convocatòria. 

6.2 El Vicerectorat d’Investigació i Doctorat, elevarà a la Comissió d'Investigació i 

Doctorat una proposta de resolució en la que, a fi d’optimitzar els recursos disponibles i 

d'ampliar l'abast dels grups que puguen continuar treballant en seues línies, podrà establir 

límits de dotació inferiors a allò indicat en el punt 4.2. 

6.3 La concessió de les ajudes l’ha de realitzar el rector una vegada que la Comissió 

d’Investigació i Doctorat informe favorablement la proposta del Vicerectorat 

d’Investigació i Doctorat. 

6.4 La resolució s’ha de notificar als investigadors o investigadores principals i s’ha de 

publicar al tauler d’anuncis de la Universitat. 

 

7. Execució de l'ajuda 

7.1 L’acceptació de l'ajuda per part del grup beneficiari implica la subjecció a les 

obligacions generals derivades de les normes fixades en aquesta convocatòria. 

http://ujiapps.uji.es/serveis/ocit/gestio/conv/pinv16/


4 
 

7.2 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 ajuts d’aquesta convocatòria. 

7.3 El material inventariable que s'adquirisca a càrrec de l’ajut passa a ser sempre 

propietat de la Universitat Jaume I. 

7.4 L’Investigador o investigadora principal podrà sol·licitar a través de la Unitat de 

Gestió assignada els canvis entre conceptes, mitjançant les corresponents modificacions 

pressupostàries, que considere necessaris per a garantir l’èxit de l’ajut. 

 

8. Seguiment 

8.1 El seguiment cientificotècnic dels ajuts és competència del Vicerectorat 

d’Investigació i Doctorat de la Universitat Jaume I, que ha d'establir els procediments 

adequats i designar els òrgans o comissions que considere adients. 

8.2 En les publicacions a què puga donar lloc l’ajut finançat és indispensable esmentar la 

Universitat Jaume I com a entitat finançadora i el número de referència assignat a l’ajut, 

així com registrar-les a través del Sistema de Dades d'Investigació 

8.4 Si escau, el Vicerectorat d’Investigació i Doctorat pot demanar la presentació de la 

informació complementària que es considere adient. 

8.5 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. 

8.6 Al llarg de l'execució de l’ajut es pot sol·licitar al Vicerectorat d’Investigació i 

Doctorat 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 projecte 

d'investigació o la baixa en el grup d’investigació no pot ser causa de concessió de baixa 

en l’ajut. 

9. 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. 


