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Preguntes freqüents sobre la sol·licitud de projectes a la Convocatòria 

2022 de l’Acció 1.1 del Pla de Promoció de la Investigació 2022 de la 

Universitat Jaume I 

 
 

1) Qui ha de fer la sol·licitud? 

La sol·licitud ha de efectuar-la exclusivament la persona que actue com a investigador o 

investigadora principal, mitjançant el formulari de sol·licitud electrònica SPI. Tot i que 

existeix la possibilitat de nomenar dos IPs només un d’ells serà l’encarregat de tramitar 

la sol·licitud i encapçalar-la. 

2) Àrea AEI 

Seleccioneu àrea AEI en la qual desitgeu que siga avaluat el projecte. 

3) Àrea OCIT 

Seleccionar àrea en la que s’inscriu el projecte entre les indicades en el desplegable. 

Aquesta informació només té efectes estadístics. 

4) Grup: 

Si l’IP pertany a dos grups, ha de triar un d’ells. 

5) En la sol·licitud poden participar membres de 2 o més grups? 

Sí. En aquest sentit, el requisit és que els membres de l’equip investigador han de 

pertànyer a un grup d’investigació registrat en el Registre Oficial de Grups d’Investigació 

de la Universitat Jaume I abans del 15 de febrer de 2022, no necessàriament al grup de 

l’IP. 

6) Per quina raó hi ha membres del grup que no apareixen en el desplegable de l’SPI. 

• Hi ha categories de membres que no poden formar part de la sol·licitud (punt 4.1 

de la convocatòria) 

• Apareixen els investigadors que són membres d’un grup a data 15 de febrer de 

2022 (punt 4.2 de la convocatòria) 

 

7) Quines categories de PDI poden participar en la sol·licitud de projecte. 

L’eina informàtica filtra els membres del grup que poden incorporar-se a la sol·licitud. 

A continuació es mostren les categories desglossades que poden participar-hi, d’acord 

amb el que estableix el punt 4.1 de la convocatòria: 
 

 
Categoria 

Pot formar part 

de la sol·licitud? 
Professorat funcionari Sí 

Professorat contractat doctor Sí 

Professorat contractat interí Sí 
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Professorat ajudant doctor Sí 

Professorat col·laborador amb grau de doctor Sí 

Professorat ajudant amb grau de doctor Sí 

Professorat associat amb grau de doctor Sí 

Contractat programa Ramón y Cajal Sí 

Professorat visitant amb grau doctor Sí 

Professor emèrit Sí 

Personal investigador contractat amb perfil doctor a càrrec de 

projectes o contractes Art. 83 

 
No 

Doctors amb contracte postdoctoral Sí 

Personal investigador doctor suport grups d'investigació Sí 

Professorat ajudant Sí 

Personal investigador amb contracte predoctoral Sí 

Estudiantat de doctorat de la Universitat Jaume I No 

Personal investigador no doctor contractat a càrrec de 

projectes o contractes Art. 83 

 
No 

Investigador/a d'altra institució que participa en projectes 

d'investigació dirigits per membres del grup 

 
No 

Investigador/a d'altra institució pertanyent a una unitat mixta o 

associada constituïda amb el grup 

 
No 

Personal acadèmic visitant en estada d'investigació No 

Personal d'Administració i Serveis amb grau de doctor No 

Professorat co·laborador honorífic de la Universitat Jaume I No 

Professorat associat no doctor No 

Professorat altres categories No 
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8) Puc introduir personal de suport en la sol·licitud? 

No. El personal de suport només es donarà d’alta en el projecte una vegada que aquest 

haja estat concedit. 

Les categories de personal que poden ser donades d’alta com a personal de suport són les 

següents: 

• Estudiantat de doctorat de la Universitat Jaume I sense ajut predoctoral 

• Personal d'Administració i Serveis amb grau de doctor 

• Professorat associat no doctor 

• Personal invitat de la modalitat «Margarita Salas» del Programa de Requalificació  

del Sistema Universitari Espanyol. 

 

9) Com acreditar la conformitat dels membres de l’equip investigador del projecte: 

Els membres de l’equip investigador del projecte han de signar l’imprès 4. És important 

que cadascú signe en un full separat. Aquests fulls han de escanejar-se en el cas de firma 

manuscrita, o bé agrupar-los en un zip en cas de firma digital, i pujar-se a la sol·licitud 

SPI en l’apartat corresponent. 
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10) Què fer si en l’equip d’investigació del projecte participen més de 15 

investigadors. 

L’eina informàtica només permet incorporar 15 investigadors. Si n’hi ha més de 15, cal 

incloure els 15 primers en l’eina informàtica, i per a la resta caldrà aportar només la seua 

conformitat, amb l’imprès 4. 

 

 
11) ¿Existeix alguna incompatibilitat per a sol·licitar o participar en aquesta acció 

(acció 1.1.) si ja es participa en un projecte en curs? 

Sí. La participació en un projecte anterior concedit en convocatòries precedents d’aquesta 

Acció es incompatible amb la participació en sol·licituds en aquesta convocatòria, si la 

data prevista per a la conclusió del primer projecte és posterior al 31 de desembre de 2022. 

 

 
12) ¿Si el projecte preveu tasques de coordinació amb un altre equip extern a la 

Universitat Jaume I, es poden incloure en el concepte de «viatges i dietes» les 

despeses de coordinació? 

Sí. Sempre que es justifique que l’equip extern pot desenvolupar la seua activitat amb 

recursos propis. El pressupost només cobreix les despeses de viatge i estada del personal 

UJI. 

 

 
13) ¿On s’indica i justifica la participació d’un equip extern amb el que es treballe 

de forma coordinada el projecte que es presenta? 

En l’apartat 3. de l’imprès de la memòria (Possibilitats de col·laboració amb altres grups 

o empreses). 

 

 
14) ¿Cal adjuntar els CVA dels membres de l’equip extern amb el que es treballa de 

forma coordinada el projecte presentat? 

No. Si el projecte presentat es desenvoluparà coordinadament amb un equip extern, 

l’única justificació que cal aportar és que el dit equip pot desenvolupar la seua activitat 

amb recursos propis. 

 

 
15) ¿És obligatori incloure el codi ORCID de cada investigador? 

Sí, en cas de no disposar d’ORCID cal que l’investigador o investigadora es done d’alta 

en ORCID abans de ser inclòs en la sol·licitud. 
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