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Presentació del Pla 

La Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, atribueix a la universitat el servei públic de 
l’educació superior mitjançant la investigació, la docència i l’estudi. En la dita Llei, i la seua posterior 
reforma efectuada mitjançant la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, s’estableixen els àmbits de la 
investigació, la formació d’investigadors i investigadores i la seua mobilitat, i es preveuen diferents 
tipus d’estructures per a difondre i explotar els resultats de la recerca i reconèixer l’impacte positiu de 
l’activitat científica en la societat, en la millora de la qualitat de vida de la ciutadania i en la creació de 
riquesa. 

Conscients dels reptes i exigències per a impulsar la necessària modernització del sistema estatal de 
ciència, tecnologia i innovació (SECTI), la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la 
innovació, va dissenyar l’arquitectura normativa per al foment de la recerca científica i tècnica i els 
seus instruments de coordinació general a l’estat espanyol. En aquest context, l’estratègia espanyola 
de ciència, tecnologia i innovació 2021-2027 (EECTI 2021-2027) proporciona el marc de referència 
plurianual. 

Entre altres qüestions, el foment de la ciència de qualitat, l’enfortiment institucional, així com la 
formació, atracció i retenció de talent constitueixen elements essencials de l’EECTI. L’estratègia també 
contempla l’R+D+I com a un potent instrument per donar resposta als reptes en les següents línies 
estratègiques nacionals:  

• Salut 
• Cultura, creativitat i societat inclusiva 
• Seguretat civil per a la societat 
• Mon digital, indústria, espai i defensa 
• Clima, energia i mobilitat 
• Alimentació, bioeconomia, recursos naturals i medi ambient. 

Més recentment, i com a resposta a la crisi provocada pel coronavirus SARS-CoV-2, el Pla de 
recuperació, transformació i resiliència de l’economia espanyola, finançat a través de l’instrument de 
recuperació europeu anomenant “Next Generation EU”, inclou un conjunt de mesures per a 
l’enfortiment de les capacitats del SECTI tals com el reforç de les convocatòries de projectes, recursos 
humans i equipament científic-tècnic. 

A l’àmbit autonòmic, la Llei 2/2009, de 14 d’abril, de coordinació del sistema valencià d’investigació 
científica i desenvolupament tecnològic, indica que les universitats valencianes són actors principals 
del progrés de la ciència i la investigació que es desenvolupa en el seu territori i afirma que el 
desenvolupament dels projectes d’R+D+I que lideren les universitats garanteix un major nivell de 
benestar i de qualitat de vida de la societat valenciana.  

En consonància amb tot aquest marc normatiu, els Estatuts de la Universitat Jaume I fixen com a 
objectiu estratègic la definició d’una política científica que ha de promoure la creació i el manteniment 
de grups d’investigació i ha d’impulsar les línies d’investigació i la transferència del coneixement 
d’acord amb criteris d’interès científic, social, econòmic, cultural, tècnic i pedagògic. 

A més a més, la millora de la qualitat en totes les àrees de l’activitat investigadora, tenint en compte 
les especificitats pròpies del diferents àmbits del coneixement, és un aspecte bàsic per a consolidar, 
en la Universitat Jaume I, una comunitat investigadora professionalitzada, competitiva i oberta al món, 
capaç d’enfrontar-se amb garanties d’èxit als importants reptes i desafiaments que té el mateix 
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desenvolupament científic. Tot això en el marc de l’acreditació “HR Excellence in Research (HRS4R)” 
que la Comissió Europea va concedir a la Universitat Jaume I el 12 d’agost de 2020 

Per tal d’avançar en aquest desafiament, el Pla d’Acció de Govern de la Universitat Jaume I 2019-2022, 
aprovat el 21 de juny i el 19 de juliol de 2019 pel Consell de Govern i el Consell Social, respectivament, 
estableix entre els seus objectius estratègics: 

• Potenciar la investigació de qualitat (OE6), 
• Enfortir els recursos humans dedicats a la investigació (OE7), 
• Facilitar l’activitat del personal investigador (OE8), 
• Promocionar l’emprenedoria, la transferència de coneixement i la innovació entre el personal 

investigador (OE9), 
• Acostar el coneixement generat en la Universitat a la societat (OE10). 

En aquest context, el Pla de Promoció de la Investigació de la Universitat Jaume I, amb una dotació 
anual que supera els 3.000.000 d’euros, és l’instrument de base per a consolidar i reforçar la generació 
de coneixement científic, la transferència de tecnologia i la innovació a la Universitat Jaume I.  

El Pla, amb un conjunt d’actuacions fàcilment identificables i que es convoquen anualment en unes 
dates ben definides, proporciona certesa al PDI i permet en gran mesura mantenir i planificar l’activitat 
investigadora dels grups posant al seu abast els instruments necessaris per a portar-la a terme i 
incentivant l’obtenció de recursos externs per al desenvolupament de la investigació, la tecnologia i la 
innovació.  

Amb aquesta finalitat, el Pla s’estructura en sis grans eixos o programes: 

• Programa de foment de projectes d’investigació 
• Programa de mobilitat del personal investigador 
• Programa de suport a la formació i incorporació de personal investigador 
• Programa de transferència de resultats d’investigació 
• Programa de suport als grups d’investigació 
• Programa de suport a la difusió de resultats d’investigació 

Al llarg dels últims quatre anys, el Pla ha anat incorporant novetats de diferent calat vinculades al 
context complexe que ens toca viure, cercant sinergies amb altres fonts de finançament, com ara els 
provinents del Programa Horitzó Europa, l’EECTI o l’administració autonòmica, i també fent 
adaptacions fruit de l’acreditació HRS4R. 

Entre aquestes novetats, destaquen les modificacions introduïdes amb la finalitat de: 

• Formar, atraure i retenir talent, establint la possibilitat de gaudir d’un període d’orientació 
postdoctoral (POP) d’un any de durada en els contractes del personal investigador en formació 
i identificant un itinerari d’accés a l’UJI per al personal investigador que haja finalitzat el 
programa “Ramón y Cajal”, o altres programes d’excel·lència, a través de la reserva efectiva 
del 15% de la oferta pública d’ocupació. 

• Crear sinergies amb altres fonts de finançament, alineant algunes actuacions del Pla a 
incentivar la participació del personal investigador en programes internacionals, com 
l’ambiciós programa Horitzó Europa, o amb la consecució de recursos externs de l’EECTI. 

• Incentivar la transferència del coneixement, recolzant el desenvolupament de productes, 
serveis o tecnologies a partir dels resultats de recerca generats pels grups d’investigació i 
contribuint a afrontar els reptes i les prioritats dels sectors productius i sanitaris valencians. 
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• Promoure el compromís de la Universitat Jaume I amb l’R+D+I, fomentant la difusió, la 
divulgació i la cultura científica per a que la ciutadania puga percebre la investigació científica 
com a un element essencial per a la millora de la qualitat de la seua vida i la de l’entorn en el 
que vivim. 

D’altra banda, el Pla s’ha beneficiat d’altres modificacions de caràcter transversal com ara el facilitar 
la tasca de direcció i lideratge de projectes d’investigació al personal investigador que inicia la seua 
carrera investigadora, la introducció d’elements correctors per a garantir la igualtat efectiva en 
situacions d’interrupció de l’activitat investigadora, l’avaluació i revisió ètica dels projectes, la 
promoció de la interdisciplinarietat i la internacionalització, així com l’impuls a la ciència en obert i la 
simplificació de la tramitació administrativa mitjançant l’ús de l’administració electrònica. 

Sens dubte, el desplegament de les diferents accions d’aquest Pla representa un gran esforç 
institucional que tan sols es pot comprendre des de la més ferma convicció del paper central que la 
generació i la transferència del coneixement tenen en el progrés i benestar social. Convenciment que 
ha sigut refermat per l’evidència científica, conjuntament amb el sistema de salut, a l’hora d’afrontar 
la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2.  

Principals novetats de la convocatòria 2022 

En 2022 el Pla es beneficiarà d’un conjunt de canvis derivats, en molts casos, de les conseqüències de 
l’alerta sanitària del COVID-19. En primer lloc, resulta inqüestionable que la crisi està provocant canvis, 
restriccions i sobretot incerteses en tot el relatiu als programes de mobilitat del personal investigador. 
La mobilitat requereix planificació i presa de decisions amb antelació suficient per a poder dur-la a 
terme amb èxit. En 2021, certs aspectes importants per a la realització de les estades de recerca en 
determinats països, com obtenció de visats, tancament de laboratoris i centres de recerca, ..., han sigut 
incerts fins a l'últim moment, la qual cosa va recomanar suspendre la convocatòria del programa de 
mobilitat del Pla de promoció.  

Per tal d’activar el més ràpidament possible el programa de mobilitat, la convocatòria de 2022 es 
publicarà immediatament després de l’aprovació del Pla. També es modificarà el període de 
gaudiment, per a poder finançar retroactivament les estades iniciades des de l’1 de gener de 2022. 
Addicionalment es permetrà, amb caràcter excepcional, la participació de personal que ha 
promocionat a una figura de professorat permanent o interina en 2021 i que, per tant, ha resultat 
perjudicada per la suspensió de la convocatòria en l’anualitat anterior.  

D’altra banda, en juliol de 2021, i en el l’àmbit d’aplicació del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, 
el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, la Universitat Jaume I va convocar 
un mínim de 27 ajudes, per un import total de 3.941.523 euros, per a la formació de joves doctors i 
doctores, la requalificació del professorat universitari funcionari o contractat i l’atracció de talent 
internacional.  

Després de la resolució definitiva d’aquesta primera convocatòria, i existint romanent pressupostari, 
en 2022 es convocarà una convocatòria complementària per a estades d’1 o 2 anys en la modalitat de 
formació de joves doctors i doctores (ajudes «Margarita Salas»).  

Atès que la finalitat d’aquestes ajudes coincideix amb la convocatòria d'ajudes postdoctorals per a la 
incorporació a grups d’investigació de la Universitat Jaume I i que en la convocatòria d’ajuts 
predoctorals (Acció 3.1) s’ha introduït un període d’orientació postdoctoral d’un any de durada, no es 
convocarà l’acció 3.2 del Pla de promoció.  
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En tercer lloc, donat el caràcter biennal dels premis de divulgació científica i «personal investigador 
jove» dins del programa de suport a la difusió de resultats d’investigació, en 2022 no es realitzaran les 
corresponents convocatòries. 

Finalment, continuarem avançant amb el compromís de difondre la nostra recerca publicant un resum 
no tècnic dels projectes d’investigació finançats a través de l’acció 1.1 del Pla de promoció de la 
investigació, amb l’objectiu que la ciutadania puga percebre la investigació científica com a un element 
essencial per al progrés i el benestar social.  

 

 

Eva Alcón Soler 

Rectora 

 

 





 
 

CALENDARI PER A LES ACCIONS DEL PLA DE PROMOCIÓ DE LA INVESTIGACIÓ 2022 
 
 Descripció Inici Termini Fi Termini 
1 Programa de foment de projectes d'investigació 
1.1 Convocatòria de projectes d'investigació científica i desenvolupament tecnològic Publicació 04/03/2022 
1.2 Convocatòria d’ajuts per a la preparació de propostes de projectes i xarxes del Programa Horitzó 2020 de la Unió Europea Publicació 31/01/2023 
1.3 Convocatòria d'ajudes «Estratègia Europa UJI» per a impulsar el posicionament estratègic d'estructures d'investigació de l'UJI en els 

programes d'investigació europeus, Horitzó 2020 i Horitzó Europa 
Publicació 04/03/2022 

2 Programa de mobilitat del personal investigador 
2.1 Beques per a realitzar estades temporals en altres centres d'investigació, per al personal docent i investigador de la Universitat Publicació 

DOGV 
20 dies hàbils 

3 Programa de suport a la formació i incorporació de personal investigador 
3.1 Convocatòria d'ajudes predoctorals per a la formació de personal investigador Publicació XX/XX/2022 
3.3 Convocatòria UJI-I3 de procediment selectiu per a identificar perfils docents i investigadors i àrees de coneixement a l’objecte de la 

incorporació d’investigadors a la Universitat Jaume I 
Publicació XX/XX/2022 

3.4 Cofinançament de contractes de personal investigador obtinguts a la Universitat Jaume I dins de convocatòries autonòmiques i estatals Acció de cofinançament 
4 Programa de transferència de resultats d’investigació 
4.1 Convocatòria d’ajudes per a accions preparatòries de suport a l'exploració i formulació de futurs projectes de recerca o d'innovació 

coordinada entre investigadors de la Universitat Jaume I i professionals de la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i 
Biomèdica de la Comunitat Valenciana 

Publicació XX/XX/2022 

4.2 Convocatòria de projectes UJI.>LAB Impuls de valorització i transferència de resultats d’investigació Publicació XX/XX/2022 
5 Programa de suport als Grups d'Investigació 
5.1 Ajudes a Grups d’Investigació actius en captació de recursos del Pla Estatal d’I+D+i No cal presentar sol·licitud 
6 Programa de suport a la difusió de Resultats d’Investigació 
6.1 Convocatòria d’ajudes a la publicació de revistes científiques en els àmbits de les arts, les humanitats i les ciències socials i jurídiques a la 

Universitat Jaume I 
07/02/2022 18/02/2022 

 

 


