BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE 2021 DE CONCESSIÓ D'AJUDES PER A ACCIONS
PREPARATÒRIES I PROJECTES D'INNOVACIÓ CONJUNTS ENTRE EL PERSONAL INVESTIGADOR
DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA I PROFESSIONALS DE LA FUNDACIÓ PER AL
FOMENT DE LA INVESTIGACIÓ SANITÀRIA I BIOMÈDICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Preàmbul
Fruit del Conveni de Col·laboració de data 28 de juny de 2021 entre la Universitat Politècnica
de València (UPV) i la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la
Comunitat Valenciana (FISABIO), totes dues institucions llancen la present convocatòria
d'Ajudes per a accions preparatòries i projectes d'innovació conjunts entre ambdues
institucions.
D’acord amb la normativa vigent en matèria de Transparència, Bon Govern i Participació
Ciutadana de la Comunitat Valenciana, el text íntegre del conveni es publicarà, una vegada
subscrit, en la pàgina web de FISABIO, en el termini de deu dies hàbils des de la inscripció del
conveni en el Registre de Convenis de la Generalitat, per aplicació del que es disposa en els
articles 9.1.c) i 10.2 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon
Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, i l'article 12.2 del Decret
105/2017, de 28 de juliol, del Consell, que desenvolupa la citada llei.
CAPÍTOL I
Objecte i finançament de les ajudes
Article 1. Objecte
1. La finalitat d'aquesta convocatòria és donar suport i impulsar la realització de «Accions
Preparatòries» i «Projectes d'Innovació» en els quals participen de manera conjunta i
coordinada personal de totes dues entitats, així com enfortir la col·laboració entre personal
investigador de la UPV, amb especial interès a l'Escola Politècnica Superior d'Alcoi (EPSA) i
l'Escola Politècnica Superior de Gandia (EPSG), i personal de centres adscrits i amb convenis
amb FISABIO, particularment dels Departaments de Salut de Vinaròs, Castelló, La Plana,
Sagunt, Requena, València- Arnau de Vilanova-Llíria, València-Doctor Peset, La Ribera, XàtivaOntinyent, Alcoi, Elda, Gandia, Marina Baixa, Sant Joan d'Alacant, Elx Hospital General, ElxCrevillent, Torrevella, Oriola, així com de FISABIO- Salut Pública, Centre de Transfusió de la CV.,
Hospital de Sant Vicent, Hospital La Pedrera, Hospital Doctor Moliner, Hospital Pare Jofré,
Hospital La Magdalena i FISABIO- Oftalmologia Mèdica (d'ara endavant Centres FISABIO).
Amb aquestes accions es pretén generar sinergies entre el personal investigador i
professionals dels dos organismes, que donen lloc a projectes d'investigació i innovació amb
gran potencial cientificotècnic orientats cap a temes innovadors, amb capacitat per a
aconseguir inversió pública i privada de convocatòries nacionals i internacionals d'interès.
2. La concessió de les ajudes previstes es realitzarà en règim de concurrència competitiva,
d'acord amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació.
3. La present convocatòria 2021 contempla els següents subprogrames d'ajudes:
a) «Subprograma de Foment d'Accions Preparatòries» UPV-FISABIO per a l'exploració i
formulació de Futurs Projectes d'investigació/innovació.
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b) «Subprograma de Suport per al desenvolupament de Projectes d'Innovació».
Article 2. Finançament
1. La dotació màxima de la convocatòria serà de 120.000 euros. El finançament de les ajudes
comptarà amb fons de la UPV i de FISABIO segons el que s'estableix en el Conveni de
Col·laboració entre les Parts de data 28 de juny de 2021.
2. Aquesta dotació màxima es podrà ampliar en funció de les dotacions pressupostàries que
es pogueren aportar abans de la Resolució Definitiva de concessió de les ajudes, sense
necessitat de publicar una nova convocatòria.
3. Les ajudes podran finançar, totalment o parcialment, el pressupost sol·licitat i la quantia es
determinarà en cada cas d'acord amb els criteris d'avaluació i selecció establerts.
CAPÍTOL II
Subprograma de Foment d'Accions Preparatòries UPV-FISABIO per a l'exploració i formulació
de Futurs Projectes d'investigació/innovació
Article 3. Finalitat
La finalitat d'aquesta convocatòria és donar suport i impulsar, mitjançant Accions
Preparatòries, l'exploració i formulació de Futurs Projectes d'investigació/innovació amb gran
potencial cientificotècnic orientats cap a temes innovadors, en els quals participen de manera
conjunta i coordinada personal de totes dues institucions.
Article 4. Dotació econòmica
1. La dotació d'aquest subprograma serà de 60.000 €. Es preveu finançar un màxim de 12
accions d'import màxim 5.000 euros.
2. Amb l'objectiu de dinamitzar els centres UPV dels Campus d'Alcoi i Gandia es garantirà un
mínim de 3 accions finançades per a cadascun dels campus, sempre que les propostes
reunisquen els mínims de qualitat exigibles.
3. Es garantirà un mínim d'1 acció finançada per a un Centre FISABIO que no haja obtingut cap
acció preparatòria finançada en l'anualitat anterior, sempre que la proposta reunisca els
mínims de qualitat exigibles.
Article 5. Motius d'exclusió
1. Queden excloses d'aquesta convocatòria les Accions Preparatòries que no prevegen un
futur projecte conjunt, o aquelles en què aquest projecte i/o la pròpia Acció Preparatòria
constituïsquen un servei clínic o tecnològic entre les institucions.
2. Queden excloses accions que siguen continuïtat d'altres finançades en edicions anteriors
d'aquest subprograma.
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Article 6. Conceptes susceptibles de finançament
1. Els conceptes susceptibles de finançament, per a l'execució de l'Acció Preparatòria, seran:
a) Personal contractat temporal per FISABIO segons normativa, o contractat o becat amb
càrrec a l'acció, per la UPV.
b) Subcontractacions i assistències tècniques; despeses de consultoria, assistència
tecnològica, realització d'estudis, contractació de serveis externs d'R+D i tecnològics, i serveis
equivalents destinats de manera exclusiva a l'activitat objecte de l'actuació.
c) Material fungible.
d) Viatges i dietes de l'equip investigador directament relacionats amb les activitats del
projecte (a excepció dels realitzats a congressos científics). S'haurà de respectar la normativa
sobre indemnitzacions per raó del servei aplicable per a cada institució.
2. No seran subvencionables els següents conceptes:
a) Retribucions de personal fix o vinculat estatutàriament o contractualment a la UPV o a
FISABIO .
b) Subcontractació d'una consultora per a la redacció de propostes de projectes nacionals ni
informes de patents.
c) Material inventariable, inclòs llibres, i material d'ús exclusivament administratiu i d'oficina.
d) Despeses relacionades amb congressos científics (inscripcions i/o viatges i dietes), les
despeses de publicacions, ni els actes protocol·laris.
3. Tots los despeses hauran de quedar degudament descrites, justificant la necessitat de cada
despesa per a l'execució del projecte, en l'apartat corresponent de la Memòria de sol·licitud.
Article 7. Requisits
1. Les propostes hauran de complir els següents requisits:
a) Podran sol·licitar les ajudes com a Investigadors o Investigadores Principals (IP),
- en el cas de la UPV, el personal que pertanya a alguna de les categories indicades en
l'Annex 1.
- En el cas de FISABIO, la/l’IP haurà de pertànyer a algun dels Centres FISABIO.
b) Las accions preparatòries hauran de tenir dos investigadors/es principals, un/a
investigador /a principal de la UPV i un altre/a de FISABIO, a més d'un equip d'investigació, si
escau.
c) El personal investigador podrà participar com a IP solament en una proposta del mateix
subprograma.
d) Els/les investigadors/as que hagen sigut beneficiaris/as com a IP d'una acció preparatòria
en la convocatòria de l'any anterior, no podran presentar-se com a IP d'aquest subprograma
en l'actual convocatòria.
e) En el cas de la UPV, si la/l’IP doctor/a amb contracte temporal deixara de tenir relació
laboral amb la UPV abans de la data de finalització del projecte, data fi estimada 31 de
desembre de 2022, segons Normativa reguladora per a facilitar la direcció de projectes,
convenis i contractes de recerca, innovació i transferència per personal investigador doctor
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sense vinculació permanent a la Universitat Politècnica de València (Aprovada pel Consell de
Govern de 18 de febrer de 2021), ha de participar en l'equip d'investigació un personal docent
i investigador doctor amb vinculació contractual permanent que pertanya a la mateixa
estructura d'investigació, qui en cas de baixa de la/l’IP , haurà d’assumir tots els drets i
obligacions inherents a la figura d'IP del projecte. En estos casos en haurà de sol·licitar amb
un mes d'antelació a la data fi del seu contracte, el canvi d'IP del projecte.
f) El personal que forme part de l'equip investigador, en el cas de la FISABIO haurà de
pertànyer a algun dels Centres FISABIO, i en el cas de la UPV haurà de pertànyer a alguna de
les categories indicades en l'Annex 1.
g) El personal investigador, tant si participa com a membre de l'equip investigador o com IP,
podrà participar en un màxim de dues propostes d'aquest subprograma, excepte com a IP que
només podrà presentar una proposta, com s'ha indicat anteriorment.
h) L'equip investigador tindrà un màxim de 4 membres, exclosos/es els/les investigadors/es
principals.
En l'Annex 2 es mostra una taula resum dels requisits indicats en aquest apartat.
2. L'incompliment dels requisits per part d'algun membre del personal investigador en
determinarà l’exclusió de l'acció preparatòria. L'incompliment dels requisits citats per part
d'algun/a IP determinarà la no-admissió de la sol·licitud. No obstant això, si algun/a dels
investigadors/as principals no compleix els requisits, i algun membre de l'equip sí que els
compleix, aquest últim podrà assumir aquest rol i ser la /l’IP.
Article 8. Avaluació de les sol·licituds
L'avaluació de les sol·licituds es realitzarà segons els criteris següents:
1. Qualitat tècnica de la proposta (25%). La proposta ha de contenir els següents apartats:
a) De l'Acció Preparatòria per a la qual se sol·licita finançament: objectius, tasques i els
seus responsables, cronograma, pressupost i lliurables.
b) Del Futur Projecte a desenvolupar després de l'acció preparatòria: justificació de la
necessitat, objectius i fonts de finançament pretès.
2. Impacte del Futur Projecte d'Investigació/Innovació (45%).Es valorarà:
a) Avantatges de la solució cercada respecte a la tecnologia o pràctica clínica que s'usa
actualment.
b) Impacte econòmic. Potencial benefici econòmic i/o estalvi de costos en el sistema
sanitari.
c) Model d'explotació previst.
d) Impacte sociosanitari esperat dels resultats.
e) Aplicabilitat en altres patologies/àrees sanitàries/àrees tecnològiques.
3. Excel·lència científica de l'investigador principal (15%). Per part de la UPV es valorarà l’IAI
de la/de l’IP. Per part de FISABIO es valorarà la trajectòria en R+D+i, en FISABIO, de la/ de l’IP.
4. Equilibri de gènere de l'equip investigador i perspectiva de gènere en l'acció preparatòria
(5%). Es potenciarà que el projecte estiga liderat per dones. En l'Annex 3 es mostra la llista de
verificació per a avaluar la sensibilitat de gènere.
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5. Novetat de la col·laboració (10%).Es potenciaran les noves col·laboracions.
Article 9. Període d'execució
Las accions preparatòries tindran una duració de 12 mesos i les dates d'inici i fi d’aquestes
s'indicaran en la resolució de concessió definitiva.
CAPÍTOL III
Subprograma de Suport per al Desenvolupament de Projectes d'Innovació
Article 10. Finalitat
1. La finalitat d'aquestes ajudes és l'execució conjunta de Projectes d'innovació,
desenvolupament tecnològic i validació de resultats centrats en tecnologies sanitàries.
2. Els projectes hauran d'estar enfocats:
a) Al desenvolupament conjunt de tecnologies sanitàries basades en resultats o
experiències preliminars ja contrastats i que mostren potencial de transferència al sistema
sanitari.
b) A la validació clínica i/o tecnològica d'una tecnologia sanitària ja desenvolupada
individualment per una de les parts, o de manera conjunta, i amb la finalitat que la seua
explotació aporte beneficis a totes dues parts.
3. A aquest efecte, s'entén per tecnologia sanitària el «conjunt de dispositius, eines de
diagnòstic o noves teràpies, i procediments usats en l'atenció sanitària i/o la salut pública,
incloent els seus sistemes organitzatius i de suport».
Article 11. Dotació econòmica
La dotació per a aquest subprograma serà de 60.000 euros. Es preveu finançar un màxim de 4
projectes d'import màxim 15.000 euros.
Article 12. Motius d'exclusió
Queden exclosos d'aquesta convocatòria els projectes d'investigació, els que no estiguen
basats en resultats o experiències preliminars ja contrastats, així com el finançament de
serveis clínics o tecnològics entre les institucions.
Article 13. Conceptes susceptibles de finançament
1. Els conceptes susceptibles de finançament seran:
a) Personal contractat temporal per FISABIO segons normativa, o contractat o becat
amb càrrec al projecte, per la UPV.
b) Subcontractacions i assistències tècniques; despeses de consultoria, assistència
tecnològica, realització d'estudis, contractació de serveis externs d'R+D i tecnològics, i
serveis equivalents destinats de manera exclusiva a l'activitat objecte de l'actuació.
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c) Material fungible.
d) Material inventariable, fins a un màxim de 6.000€.
e) Viatges i dietes de l'equip investigador directament relacionats amb les activitats del
projecte.
f) Altres despeses necessàries per a la presentació de resultats en fires comercials o
esdeveniments de transferència en el qual participen empreses.
2. No seran subvencionables els següents conceptes:
a) Retribucions de personal fix o vinculat estatutària o contractualment a la UPV o a
FISABIO .
b) Subcontractació d'una consultora per a la redacció de propostes de projectes
nacionals ni els informes de patents.
c) Material d'ús exclusivament administratiu i oficina.
d) Despeses relacionades amb congressos científics (inscripcions i/o viatges i dietes), les
despeses de publicacions, ni els actes protocol·laris.
3. Tots los despeses hauran de quedar degudament descrites, justificant la necessitat de cada
despesa per a l'execució del projecte, en l'apartat corresponent de la Memòria de sol·licitud.
Article 14. Requisits
1. Les propostes hauran de complir els següents requisits:
a) Podran sol·licitar les ajudes com a Investigadors o Investigadores Principals (IP),
- en el cas de la UPV, el personal que pertanya a alguna de les categories indicades en
l'Annex 1.
- En el cas de FISABIO, la/l’IP haurà de pertànyer als Centres FISABIO.
b) Els projectes hauran de tenir dos investigadors/es principals, un/a investigador /a principal
de la UPV i un altre/a de FISABIO, a més d'un equip d'investigació, si escau.
c) El personal investigador només podrà participar com a IP en una proposta del mateix
subprograma.
d) Els/les investigadors/es que hagen sigut beneficiaris/es com a IP d'un projecte d'innovació
en la convocatòria de l'any anterior, no podran presentar-se com a IP d'aquest subprograma
en l'actual convocatòria.
e) En el cas de la UPV, si la/l’IP doctor/a amb contracte temporal deixara de tenir relació
laboral amb la UPV abans de la data de finalització del projecte, data fi estimada 31 de
desembre de 2022, segons Normativa reguladora per a facilitar la direcció de projectes,
convenis i contractes de recerca, innovació i transferència per personal investigador doctor
sense vinculació permanent a la Universitat Politècnica de València (Aprovada pel Consell de
Govern de 18 de febrer de 2021), ha de participar en l'equip d'investigació un personal docent
i investigador doctor amb vinculació contractual permanent que pertanya a la mateixa
estructura d'investigació, qui en cas de baixa de la/l’IP , haurà d’assumir tots els drets i
obligacions inherents a la figura d'IP del projecte. En estos casos en haurà de sol·licitar amb
un mes d'antelació a la data fi del seu contracte, el canvi d'IP del projecte.
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f) En el cas de FISABIO, el personal que forme part de l'equip investigador haurà de pertànyer
a algun dels Centres FISABIO, i en el cas de la UPV haurà de pertànyer a alguna de les
categories indicades en l'Annex 1.
g) El personal investigador, tant si participa com a membre de l'equip investigador o com a
IP, podrà participar en un màxim de dues propostes d'aquest subprograma, excepte com a. IP
que només podrà presentar una proposta, com s'ha indicat anteriorment.
h) L'equip investigador tindrà un màxim de 8 membres exclosos/es els/les investigadors/es
principals.
En l'Annex 4 es mostra una taula resum dels requisits indicats en aquest apartat.
2. L'incompliment dels requisits per part d'algun membre del personal investigador en
determinarà l’exclusió del projecte d'innovació. L'incompliment dels requisits citats per part
d'algun/a investigador /a principal determinarà la no-admissió de la sol·licitud. No obstant
això, si algun dels investigadors principals no compleix els requisits, i algun membre de l'equip
sí que els compleix, aquest últim podrà assumir aquest rol i ser l'investigador principal.
Article 15. Avaluació de les sol·licituds
L'avaluació de les sol·licituds es realitzarà segons els criteris següents:
1. Qualitat tècnica de la proposta (20%).La proposta ha de contenir els següents apartats:
descripció del problema o necessitat no resolta, existència de resultats preliminars, objectius,
tasques i responsables, cronograma, pressupost justificat, anàlisi de riscos, pla de contingència
i lliurables.
2. Impacte tecnològic i de mercat (20%). Es valorarà:
a) Contribució del projecte a la maduració i posada a punt del resultat de partida per a
facilitar la seua transferència al mercat potencial o la seua translació clínica.
b) Idoneïtat de protecció dels resultats futurs. Propietat industrial o intel·lectual.
c) Estratègia per a portar la tecnologia fins a la pràctica clínica, incloent els aspectes
reguladors, model de negoci, fonts de finançament i potencials llicenciataris.
d) Inversió econòmica necessària per a la posada a punt en el mercat.
3. Impacte clínic (25%).Es valorarà:
a) Temps necessari perquè estiga disponible o implementat.
b) Avantatges tècnics i funcionals respecte a la tecnologia o pràctica clínica que s'usa
actualment.
c) Estalvi de costos a nivell hospitalari respecte a la tecnologia o pràctica clínica que
s'usa actualment.
d) Impacte sociosanitari esperat dels resultats. Es valorarà positivament l'alineació amb
plans estratègics en salut i/o R+D+i.
e) Aplicabilitat en altres patologies, àrees clíniques o àrees tecnològiques.
f) Facilitat per a l'assimilació de la tecnologia per qui vaja a usar-la o explotar-la.
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4. Excel·lència científica de l'investigador /a principal (15%). Per part de la UPV es valorarà el
IAI de la/ de l’IP. Per part de FISABIO es valorarà la trajectòria en R+D+i, en FISABIO, de la/de
l’IP.
5. Participació activa en el projecte d'empreses potencialment interessades en l'explotació
de resultats (10%). En el cas de ser concedida l'ajuda, aquesta participació haurà de regular-se
a través del corresponent conveni.
6. Valor afegit de la col·laboració (5%). Es valorarà positivament que els/les investigadors/es
principals hagen sigut beneficiaris d'una mateixa ajuda POLISABIO d'Accions Preparatòries, en
la mateixa temàtica, en convocatòries anteriors.
7. Equilibri de gènere en l'equip investigador i perspectiva de gènere en el projecte
d'innovació . (5%). Es potenciarà que el projecte estiga liderat per dones. En l'Annex 3 es
mostra la llista de verificació per a avaluar la sensibilitat de gènere en els projectes
d'innovació.
Article 16. Període d'execució
Els projectes tindran una duració de 12 mesos i les dates d'inici i fi d’aquests s'indicarà en la
resolució de concessió definitiva.
CAPÍTOL IV
Disposicions comunes per a tots dos Subprogrames
Article 17. Formalització de sol·licituds
1. La sol·licitud es presentarà a través del Portal de Convocatòries de Fundanet de FISABIO,
(https://fundanet.fisabio.san.gva.es/convocatoriespropies/es/convocatories/detalltipoconvoc
atoria/polisabi), seleccionant el Subprograma desitjat, i emplenant la informació requerida en
el propi Portal. No s'acceptaran sol·licituds presentades per una altra via.
2. El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà de la data de l'última
signatura de la convocatòria i finalitzarà el dia 22 de juliol de 2021 a les 14:00 hores. No
s'acceptaran sol·licituds fora de termini.
Article 18. Documentació a adjuntar a la sol·licitud
1. En la sol·licitud telemàtica s'adjuntarà:
a) la Memòria de l'Acció Preparatòria o del Projecte d'Innovació en format PDF. Aquesta
Memòria no haurà d'excedir de l'extensió màxima de 5 pàgines per a l'Acció Preparatòria i
10 pàgines per al Projecte d'Innovació. El contingut de les memòries que excedisca aquesta
extensió no serà avaluat.
b) Document de conformitat signat pels/per les IP i l'equip d'investigació.
2. Els documents corresponents a les Memòries estan disponibles en la web de gestió del
programa, www.polisabio.es/index.php/es/ayudas i en l'esmentat Portal de Convocatòries.
3. Una vegada presentada la sol·licitud, el Portal enviarà un correu electrònic de confirmació
que inclourà data i hora de presentació d'aquesta..
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4. Si la documentació aportada fora incompleta, en compliment de l'article 68 de la Llei
39/2015 de procediment administratiu comú es requerirà que, en un termini de deu dies
hàbils , s'hi adjunte els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà
per desistida la sol·licitud. La memòria no serà corregible.
Article 19. Resolució
1. La concessió o denegació de les ajudes es realitzarà per resolució de la Comissió de
Seguiment i es produirà en un termini màxim de quatre mesos a partir de la data de
finalització del termini de presentació de sol·licituds.
2. Els membres de la Comissió de Seguiment són els següents:
a) Per part de la UPV:
1r Vicerector d'Innovació i Transferència, o persona en qui delegue.
2n Director de l'Escola Politècnica Superior de Gandia, o persona en qui delegue.
3r Director de l'Escola Politècnica Superior d'Alcoi, o persona en qui delegue.
b) Per part de FISABIO:
1r Gerent, o persona en qui delegue.
2n Responsable de l'Àrea de Gestió de Projectes d'R+D+i, o persona en qui delegue.
3r Responsable de l'Àrea d'Innovació, o persona en qui delegue.
3. Es publicarà en la web www.polisabio.es/index.php/es/ayudas, la Resolució de Concessió
Provisional, amb la relació provisional de les ajudes concedides i denegades. Les persones
interessades disposaran d'un termini màxim de 10 dies hàbils per a manifestar-ne l’acceptació
o desistiment de l'ajuda proposada, o per a exposar les al·legacions que estimen oportunes. Si
no es formularen al·legacions o un desistiment exprés en aquest termini, s'entendrà que la
proposta ha sigut acceptada.
4. En el cas que es presenten al·legacions, es resoldran per la Comissió de Seguiment. Una
vegada resoltes, es publicarà la Resolució de Concessió Definitiva. En aquesta Resolució
s'especificarà el número de registre de la sol·licitud, el títol i acrònim del projecte, i l'import
concedit per cada institució.
5. Es podrà declarar deserta la convocatòria per incompliment de les condicions exigides en
aquesta.
Article 20. Pagament de les ajudes
1. Les ajudes seran posades a la disposició del personal investigador responsable, de forma
anticipada, després de dictar-se la citada Resolució de Concessió Definitiva i després de
l'aprovació dels corresponents Comitès d'Ètica, si escau.
2. La documentació necessària per a iniciar el tràmit d'aprovació dels corresponents Comitès
d'Ètica, s'haurà de presentar, en el cas de FISABIO, al comitè que corresponga incloent en
còpia a l'Àrea de Projectes (projectes_fisabio@gva.es), i en el cas de la UPV, al Comitè d'Ètica
en Investigació (comite.etica@upv.es) en còpia al Servei de Promoció i Suport a la Investigació,
Innovació i Transferència (promocionidi@upv.es), (accés als formularis i procediment
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d'avaluació
UPV
en
la
següent
http://www.upv.es/entidades/viit/info/708238normali.html).

pàgina

web:

3. El termini màxim per a la presentació d'aquesta documentació és d'1 mes des de la
publicació de la Resolució de Concessió Definitiva. En cas contrari, que no es faça arribar
aquesta documentació, es podrà denegar l'ajuda concedida.
4. En cap cas, serà possible la transferència de fons entre la UPV i FISABIO, sent necessària la
gestió d'aquests imports a través de l'entitat indicada en la resolució.
Article 21. Obligacions del personal beneficiari
1. L'acceptació de l'ajuda per part del personal investigador responsable implica l'acceptació
de les normes fixades en aquesta convocatòria, així com les que la Comissió de Seguiment
establisca per al seguiment científic i les assenyalades per a la justificació de l'ús dels fons
rebuts.
2. En atenció a la seua importància s'enumeren les següents obligacions:
a) Com a obligació principal, la realització de l'activitat per a la qual se’ls concedeix l'ajuda en
el termini de temps que es determine.
b) S’hauran de sotmetre a les actuacions de comprovació, a efectuar per la Comissió de
Seguiment, així com qualssevol altres de comprovació i control financer que puguen realitzar
els òrgans de control competents, aportant tota la informació que siga requerida en l'exercici
de les actuacions anteriors.
c) En el cas de rebre finançament públic o privat per al projecte o acció preparatòria, haurà
de comunicar a la Comissió de Seguiment la concessió d'aquestes ajudes.
d) La realització de les actuacions haurà d'atenir-se al que s'estableix en els principis
internacionals i en la normativa vigent en matèria de bioètica, experimentació animal,
bioseguretat, seguretat biològica, protecció del medi ambient, patrimoni natural i
biodiversitat, patrimoni històric i cultural i protecció de dades. És obligació dels/les
investigadors/es principals de cada institució vetlar pel compliment d'aquesta normativa, i
sol·licitar un informe als respectius comitès d'ètica en els casos que procedisca.
e) En els contractes administratius i laborals, publicacions, ponències, equips i activitats de
difusió de resultats als quals puguen donar lloc les actuacions subvencionades, els/les
beneficiaris/es de les ajudes hauran de donar difusió a aquest programa d'ajudes.
3. La detecció d'un incompliment d'aquestes bases, qualsevol que siga el moment en què
aquesta es produïsca i independentment de l'estat en què es trobe la sol·licitud dins del procés
de preselecció, selecció o concessió de les ajudes, suposarà la cancel·lació automàtica de
l'esmentada sol·licitud i el reintegrament de l'ajuda si aquesta haguera sigut concedida.
Article 22. Procediment de justificació
1. La justificació de les ajudes es realitzarà mitjançant la presentació de memòria
cientificoeconòmica que detalle el treball realitzat durant tot el període del projecte i les
desviacions del pressupost respecte al concedit inicialment, en el termini d’un mes des de la
finalització de les actuacions, i segons el que s'estableix en la Resolució de Concessió
Definitiva.
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2. Les actuacions podran ser finançades per la UPV o per FISABIO , havent d'atenir-se el
personal beneficiari a les normes d'execució i de justificació de l'entitat finançadora.
3. Podran sol·licitar-se modificacions de la proposta finançada que impliquen canvi d'IP o
ampliació del termini d'execució. El termini màxim per a efectuar la sol·licitud de modificació
serà d'un (1) mes abans de la data de finalització del període d'execució (no s'acceptaran
modificacions durant l'últim mes d'execució del projecte). Es podrà sol·licitar una pròrroga
amb una duració màxima de 6 mesos mitjançant justificació motivada. La Comissió de
Seguiment podrà aprovar o rebutjar la modificació proposada.
Article 23. Explotació dels resultats
1. Si com a conseqüència de la col·laboració es genera un nou actiu de propietat intel·lectual
o industrial conjunt, com per exemple una patent o un programari, la unitat del qual d'invenció
no permeta titularitats separades, les parts subscriuran un acord de cotitularitat, en el qual cap
part tindrà una titularitat inferior al 10%, que establisca els seus drets i obligacions en relació a
la protecció i explotació del resultat.
2. Si la col·laboració contribueix a la valorització d'actius de propietat intel·lectual o industrial
propietat d'una de les parts (Coneixement previ), la part no propietària tindrà una llicència
gratuïta d'ús sobre aquests actius si l'explotació és directa pel titular d’aquests, o unes
condiciones preferents si l'explotació és a través d'un llicenciatari.
Article 24. Política de privacitat i protecció de dades
1. La UPV i FISABIO compleixen íntegrament la legislació vigent en matèria de protecció de
dades de caràcter personal i mantenen, especialment, el compromís de confidencialitat sobre
qualsevol dada aportada.
2. La UPV i FISABIO han adoptat les mesures tècniques necessàries per a mantenir el grau de
seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractats i les circumstàncies del
tractament a fi d'evitar, en la mesura del possible i sempre segons l'estat de la tècnica, la seua
alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.
3. Les dades personals relatives als sol·licitants que estiguen inclosos en els documents
referits en les presents bases s'incorporaran al fitxer de la UPV i FISABIO. Aquestes dades es
destinaran a facilitar als sol·licitants els serveis que duen a terme la UPV i FISABIO per a la
convocatòria, concessió i gestió de les ajudes, així com per a difondre activitats i oportunitats
de col·laboració en R+D+i.
Article 25. Legislació aplicable
En tot allò no regulat en la present convocatòria, s’atendrà el que es disposa en la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
o a la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, segons corresponga, així
com en la resta de normativa que resulte d'aplicació.
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Article 26. Recursos
Aquesta resolució posa fi a la via administrativa. Contra aquesta l'interessat podrà optar entre
interposar, potestativament, recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictada,
conforme als articles 112, 123 i 124 de la LPAC; o bé impugnar-la directament davant de la Sala
contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el
termini de dos mesos comptats a partir de la seua notificació, formulant per a això el
corresponent recurs contenciós administratiu a l'empara del que s'estableix en els articles.
10.1, lletra a) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa. En cap cas podrà simultaniejar-se la interposició de tots dos recursos.
Article 27. Efectes
Aquesta resolució serà efectiva a partir de l’endemà de la seua signatura.
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Annex 1. Criteris de participació del personal UPV en la convocatòria d'ajudes UPV-FISABIO
1. Podran participar com a Investigadors/es Principals les següents categories:
- Catedràtics/es d'Universitat
- Catedràtics/es d'Escola Universitària
- Professors/es Titulars d'Universitat
- Professors/es Titulars d'Escola Universitària amb el grau de doctor
- Professors/es Contractats/es Doctors
- Professors/es Ajudants Doctors/es
- Professors/es Col·laboradors/es amb el grau de doctor
- Investigadors/es amb Contracte d'accés al sistema (Ramón y Cajal, Juan de la Cierva,
Santiago Grisolía, Valid postdoctorals, UPV postdoctorals, etc. )
- Emèrits
- Personal amb contracte d'investigador distingit
- Personal amb reconeixement de la capacitat investigadora segons normativa UPV
- Personal vinculat a altres institucions donades d'alta en el Registre Oficial d'Estructures
d'Investigació de la UPV (ROE), amb la categoria d'INVESTIGADOR
En els casos en els quals no es complisca el requisit de vinculació fins a la finalització del
període d'execució, data fi estimada 31 de desembre de 2022, segons Normativa
reguladora per a facilitar la direcció de projectes, convenis i contractes de recerca,
innovació i transferència per personal investigador doctor sense vinculació permanent a la
Universitat Politècnica de València (Aprovada pel Consell de Govern de 18 de febrer de
2021), ha de participar en l'equip d'investigació un personal docent i investigador doctor
amb vinculació contractual permanent que pertanya a la mateixa estructura d'investigació.
En el cas que l’/la IP doctor/a amb contracte temporal deixara de tenir relació laboral amb
la UPV abans de la data de finalització del projecte, el personal docent i investigador amb
vinculació contractual permanent, haurà d’assumir tots els drets i obligacions inherents a
la figura d'IP del projecte. Un mes abans de la finalització del contracte, s'haurà de
sol·licitar el canvi d'IP.
2. Podran participar com a membres de l'equip d'investigació, sempre que mantinguen el
requisit de vinculació fins a la finalització del projecte, totes les categories del punt 1 i, a
més:
- Professors/es Titulars d'Escola Universitària
- Professors/es Col·laboradors/es
- Contractats/des amb Contracte predoctoral no vinculat a un projecte específic
- Ajudants
- Gestors/es R+D sempre que el projecte incloga tasques de transferència/promoció
- Garantia Juvenil, sempre que tinguen funcions relacionades amb el projecte
3. No podran participar com a membres de l'equip investigador ni liderar projectes:
- Contractats/des per obra i servei
- PAS i Personal tècnic de suport a la investigació (PAI) o Tècnic Superior de Suport a la
Investigació, llevat que compten amb el Reconeixement de la Capacitat Investigadora
- Becaris/es de Col·laboració
- Estudiants
- Professors/es Associats/des
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Annex 2. Requisits a complir per a participar en el Subprograma de Foment d'Accions
Preparatòries

ACCIONS PREPARATÒRIES
INVESTIGADOR/A PRINCIPAL (IP)

EQUIP INVESTIGADOR
 UPV: personal que pertanya a alguna de
les categories de l'Annex 1.

(Almenys 1 investigador/a de cada entitat)
 IP UPV: que pertanya a alguna de les
categories indicades en l'Annex 1.

 FISABIO: personal pertanyent als Centres
FISABIO.

 IP FISABIO: personal pertanyent als
Centres FISABIO

 Tindrà un màxim de
(exclosos/es els/les IP).

4

membres

(En tots dos casos només poden presentar 1
proposta com a IP a aquest subprograma)

En total cada investigador/a podrà participar en un màxim de 2 Propostes.
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Annex 3. Llista de verificació per a avaluar la sensibilitat de gènere en els projectes d'R+D+i

La Llei de la Ciència i la Tecnologia espanyola recull en la seua disposició addicional tretzena
que L'Estratègia Espanyola de Ciència i Tecnologia i el Pla Estatal d'Investigació Científica i
Tècnica promouran la incorporació de la perspectiva de gènere com una categoria transversal
en la investigació i la tecnologia, de manera que la seua rellevància siga considerada en tots els
aspectes del procés, des de la definició de les prioritats de la investigació cientificotècnica, els
problemes d'investigació, els marcs teòrics i explicatius, els mètodes, la recollida i interpretació
de dades, les conclusions, les aplicacions i desenvolupaments tecnològics, i les propostes per a
estudis futurs.
Promourà igualment els estudis de gènere i de les dones, així com mesures concretes per a
estimular i donar reconeixement a la presència de dones en els equips d'investigació.
En aquest marc, es facilita a través d'aquest document:
- Els paràmetres que s'utilitzaran per a valorar les propostes rebudes. Aquests paràmetres
poden ser d'utilitat per a incorporar la perspectiva de gènere en l'acció preparatòria o el
projecte d'investigació/innovació.
- Bibliografia relacionada amb aquesta matèria

PERSPECTIVA DE GÈNERE EN EL PROJECTE D'INVESTIGACIÓ
A. DEFINICICIÓ DEL PROBLEMA D'INVESTIGACIÓ
Es realitza un enfocament imparcial, no estereotipat dels problemes i necessitats d'homes i/o
dones?
L'objecte d'estudi contribueix a disminuir les desigualtats per raó de gènere o sexe?
B. ESTRATÈGIA METODOLÒGICA
Les preguntes i hipòtesis inclouen una anàlisi que aborde les possibles diferències o
semblances que puga haver-hi entre sexes/gèneres?
Estan les dones adequadament representades en relació al problema d'estudi en la mostra
utilitzada?
Els mètodes proposats inclouen les dades desagregades per sexe?
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Es contempla per a l'anàlisi la influència dels aspectes socioculturals i com s'articulen amb el
sexe, el gènere, l'edat, la classe o l'ètnia com a determinants de les desigualtats en salut?
C. REDACCIÓ DEL PROJECTE
En la redacció del projecte s'utilitzen llenguatge i/o imatges inclusives, i s'eviten estereotips
sexistes i androcèntrics?
- Documents o manuals que poden resultar d'utilitat:
http://www.ciencia.gob.es/stfls/micinn/investigacion/ficheros/el_genero_en_la_investigacion.
pdf
https://www.easp.es/project/guia-para-incorporar-la-perspectiva-de-genero-a-lainvestigacion-en-salud/
https://www.ujaen.es/servicios/uigualdad/sites/servicio_uigualdad/files/uploads/guia_lenguaj
e_no_sexista.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/s0212656714002273
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2484712

NOTA ACLARIDORA: AQUELLS PROJECTES EN ELS QUALS, PEL SEU OBJECTE, NO PROCEDISCA
APLICAR LA PERSPECTIVA DE GÈNERE, REBRAN LA VALORACION MÀXIMA.
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Annex 4. Requisits a complir per a participar en el Subprograma de Foment de Projectes
d'Innovació

PROJECTES D'INNOVACIÓ
INVESTIGADOR/A PRINCIPAL (IP)

EQUIP INVESTIGADOR
 UPV: personal que pertanya a alguna de
les categories de l'Annex 1.

(Almenys 1 investigador/a de cada entitat)
 IP UPV: que pertanya a alguna de les
categories indicades en l'Annex 1.

 FISABIO: personal pertanyent als Centres
FISABIO.

 IP FISABIO: personal pertanyent als
Centres FISABIO

 Tindrà un màxim de
(exclosos/es els/les IP).

8

membres

(En tots dos casos només poden presentar 1
proposta com a IP a aquest subprograma)

En total cada investigador/a podrà participar en un màxim de 2 Propostes.
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