
GUIA PER A LA SOL·LICITUD DE PROJECTES D’INVESTIGACIÓ FONAMENTAL NO 

ORIENTADA (BOE 31/12/2011) 

1.-Presentació de sol·licituds i terminis: 

D’acord amb la convocatòria de presentació de sol·licituds de projectes del Pla nacional no s'ha d'enviar 
al ministeri cap document en format paper. Les sol·licituds són enviades telemàticament mitjançant la 
signatura electrònica del representant legal (vicerectora d'investigació). Per aquesta raó, hem establert 
un procés intern de gestió de les sol·licituds. 

El procés és el següent: 

1.- Emplenar la sol·licitud de projecte i adjuntar tots els documents que requereix la convocatòria 
a través de l'aplicació telemàtica del ministeri. 

2.- Validar la sol·licitud definitiva (opció "Generar definitivo" de l'aplicació) i desar l'arxiu pdf 
creat al vostre ordinador. 

3.- Generar un resum de la sol·licitud (opció "Ver resumen” de l'aplicació) i desar-lo. 

4.- Enviar un correu electrònic a osr@uib.es amb la documentació següent: 

i. Sol·licitud definitiva i resum de la sol·licitud (ambdós generats com s'ha comentat) 

ii. Memòria tècnica de la proposta en format pdf. 

iii. Altres documents que formin part de la sol·licitud, si escau, com autoritzacions 
d'investigadors d'altres institucions o cartes de les EPO, entre d'altres. 

5.- Imprimir i signar una còpia de la sol·licitud definitiva i enviar-la per correu intern a l'OSR. 

6.- Un cop rebuda i supervisada aquesta documentació, es procedirà, si escau, a la signatura 
electrònica de la sol·licitud per part de la vicerectora d'investigació, amb la qual cosa el procés 
de presentació acabarà. 

El terminis per enviar el correu electrònic que es comenta al punt 4 són els dies 3, 7 i 10 de febrer de 
2012, segons el subprograma en el qual es presenti la sol·licitud: 

fins al 3 de febrer de 2012 fins al 7 de febrer de 2012 fins al 10 de febrer de 2012
Ciència i tecnologia de materials Ciències de l'educació Agricultura  
Ciències de la computació i 
tecnologia informàtica 

Ciències de la terra Biologia fonamental i de 
sistemes 

Enginyeria civil i arquitectura Ciències socials Biologia vegetal, animal i 
ecologia 

Enginyeria elèctrica, electrònica i 
automàtica 

Dret Biomedicina 

Enginyeria mecànica, naval i 
aeronàutica 

Economia Ciència i tecnologia dels 
aliments 

Matemàtiques Filologia i filosofia Ramaderia i pesca 

Química Física i ciències de l'espai 
Medicina clínica i 
epidemiologia 

Tecnologia electrònica i de 
comunicacions 

Història i art 

Tecnologia química Psicologia 
 
 



Per tal d’obtenir la signatura electrònica del representant legal de la UIB és imprescindible que 
envieu per correu electrònic la documentació esmentada a osr@uib.es 
 

2.-Tipus de projectes: 

Tipus Condicions 

 
 
Projectes A) - Joves investigadors principals 

-edat de l’investigador principal (IP) inferior a 41 anys a 
31/12/2012 
 
-no haver estat IP de projectes o subprojectes de durada 
superior a un any del subprograma de projectes 
d’investigació fonamental no orientada, subprograma de 
projectes d’investigació fonamental orientada a recursos 
y tecnologies agràries en coordinació amb CCAA i del 
subprograma de projectes d’investigació en salut. 
 
-IP amb dedicació única al projecte 

Projectes B) - Usuaris tradicionals -les generals de la convocatòria 

 
 
 
 
Projecte coordinat  

-Formats per dos o més subprojectes, cada un amb un 
investigador principal 
 
-L’IP del subprojecte 01 (que necessàriament ha de ser 
del tipus B) actuarà com a coordinador del projecte  

Projecte individual 
-Un investigador principal i la resta de l’equip. Només 
de manera excepcional s’acceptaran projectes 
unipersonals. 

 
La durada dels projectes serà de tres anys. En casos excepcionals, podran tenir una durada inferior. 
 
A la convocatòria apareix la referència següent sobre el tipus de projectes que es veuran afavorits: 
 

«Las actuaciones objeto de ayuda tienen como finalidad promover la investigación de calidad, 
evidenciada tanto por la internacionalización de las actividades y la publicación de sus resultados en 
foros de alto impacto científico y tecnológico, como por su contribución a la solución de los problemas 
sociales, económicos y tecnológicos. 

Pretenden romper la tendencia a la fragmentación de los grupos de investigación, de modo que estos 
alcancen el tamaño suficiente y la masa crítica necesaria para afrontar los desafíos que la investigación 
española tiene en el contexto del Espacio Europeo de Investigación, fomentando la participación de 
investigadores con un elevado nivel de dedicación a cada proyecto. 

Persiguen, también, el fomento de la investigación de carácter multidisciplinar que sea capaz de 
movilizar el conocimiento complementario de diversos campos científicos. 
Finalmente, se desea apoyar a los proyectos coordinados que hagan posible la creación de esquemas de 
cooperación científica más potentes, de modo que permitan alcanzar objetivos que difícilmente podrían 
plantearse en un contexto de ejecución más restringido.» 
 
D’altra banda, és convenient tenir en compte els criteris d’avaluació descrits a la convocatòria: 
 

«II. Criterios de evaluación. 

La evaluación y selección de las solicitudes se atendrá a las buenas prácticas internacionalmente admitidas 
para la evaluación y consistirá en: 

a) Una evaluación científico-técnica de las solicitudes de los dos tipos de proyectos (A o B), de acuerdo con los 
siguientes criterios, que se focalizarán en cada caso en relación con las especificidades de cada tipo y que 
computarán de forma proporcional: 

1.º Valoración de los aspectos relativos al grupo de trabajo (0-50 puntos). 



i. Capacidad del investigador principal y del resto del equipo de investigación para la realización de las 
actividades programadas y contribuciones recientes de los mismos relacionadas con el tema del proyecto. 

ii. Los resultados previos que los equipos de investigación hayan obtenido en el ámbito temático de la 
propuesta. 

iii. El interés de los resultados de los proyectos e informes realizados por actuaciones previamente 
financiadas por el Plan Nacional de I+D+i. 

iv. Contribuciones científico-técnicas esperables por parte del grupo solicitante del proyecto. 
v. Internacionalización de la actividad investigadora: Internacionalización del grupo y de la propuesta, 

colaboración con otros equipos de investigación. 

2.º Valoración de los aspectos relativos al desarrollo científico técnico del proyecto. (0-50 puntos). 

i. La relevancia científico-técnica en relación con otras solicitudes presentadas. Novedad y relevancia de 
los objetivos en relación con el estado del conocimiento propio del tema. 

ii. La viabilidad de la propuesta. 
iii. Adecuación de la metodología, diseño de la investigación y plan de trabajo en relación con los objetivos 

del proyecto. Para el caso de proyectos coordinados, complementariedad de los equipos de investigación 
participantes y beneficios de la coordinación. 

iv. La adecuación del presupuesto a las actividades propuestas y justificación del mismo de acuerdo a las 
necesidades del proyecto. 

v. Existencia de un plan adecuado y suficiente de difusión y transferencia de los resultados del proyecto. 

b) Una evaluación de oportunidad, de acuerdo con los criterios siguientes: 

1.º Participación en otros programas nacionales y/o internacionales de I + D+ i. 
2.º Participación de mujeres y jóvenes menores de 30 años en el equipo de investigación, como investigadores 

principales o como participantes. 
3.º Participación de uno o varios EPO, a través de demostraciones de interés y su participación activa en el 

desarrollo de los proyectos, incluso aportando financiación, personal, servicios o cualquier otro medio que se 
considere oportuno. 

4.º Cumplimiento por los miembros del equipo de investigación de la obligación de presentar las memorias 
científicas y económicas de seguimiento y los informes finales correspondientes a proyectos de investigación 
financiados con anterioridad por el extinto Ministerio de Educación y Ciencia o el MICINN. 

5.º La disponibilidad de la infraestructura marítima o antártica, en aquellos proyectos que la requieran. 
6.º Tratarse de proyectos a desarrollar en el Ártico » 
 

3.-Requisits del personal que participa en el projecte: 

a) investigador principal (IP) - doctors que tenguin vinculació estatutària o laboral de caràcter 
indefinit amb la UIB, en servei actiu, i amb dedicació a jornada 
completa o a temps parcial amb un mínim de 800 hores anuals. 
 
- personal contractat Ramon y Cajal, Juan de la Cierva o programes 
anàlegs. Si en la data de finalització del termini de presentació de 
sol·licituds no hagin formalitzat la relació contractual, hauran de 
presentar l’acord d’incorporació. 
 
- professors emèrits i doctors ad honorem amb vinculació contractual 
amb la UIB durant el període d’execució del projecte. Si la durada de la 
vinculació amb la UIB és inferior al període d’execució o bé no existís, 
la UIB designarà un gestor com a responsable administratiu del projecte. 

b) membres de l’equip investigador de la 
UIB 

- doctors o titulats superiors que realitzin funcions d’investigació i que 
tenguin una vinculació estatutària o laboral indefinida amb la UIB 
 
- doctors contractats per la UIB (Ramon y Cajal, Juan de la Cierva i 
programes anàlegs) i en general els doctors contractats segons altres 
modalitats previstes. 

b) altres membres de l’equip investigador 
de la UIB  

- professors emèrits, doctors ad honorem i acadèmics numeraris 
 
- titulats superiors contactats per obra o servei determinat 
 
- personal investigador en formació 

c) membres de l’equip investigador que 
pertanyen a altres organismes (necessària 
autorització de l’organisme) 

- la finalitat de l’organisme ha de ser la investigació 
 
- personal investigador que pertanyi a altres entitats de recerca, 
espanyoles o sense domicili social a Espanya 

d) Altres persones participants (personal 
tècnic de suport, altres col·laboradors 
científics…)  

S’han d’incloure al pla de treball, no dins l’equip investigador. 



 

4.-Condicions de participació de l’IP i de l’equip d’investigació:  

Amb caràcter general, l’IP i la resta de membres de l’equip participaran bé amb dedicació única a un sol 

projecte o bé amb dedicació compartida a dos (però només a un com a IP). 

A efectes del còmput de la dedicació, es tindran en compte els projectes següents: 
 
Projectes d’investigació fonamental no 
orientada  

Projectes de l’Acció Estratègica en Salut (FIS) 

Els d’aquesta convocatòria  Els sol·licitats en la convocatòria de 2012 (pendent) 

Projectes en execució que finalitzin amb data 
posterior al 31 de desembre de 2012 

Projectes en execució que finalitzin amb data 
posterior al 31 de desembre de 2012 

 

No es pot renunciar a projectes en execució de les convocatòries abans esmentades per poder 

participar en aquesta convocatòria. 

 

Excepcions a la norma anterior: 
 

Es requerirà SEMPRE DEDICACIÓ ÚNICA en els supòsits següents: 
 

- L’IP d’un projecte tipus B que no hagi estat IP de projectes o subprojectes de durada superior a 
un any del subprograma de projectes d’investigació fonamental no orientada, subprograma de 
projectes d’investigació fonamental orientada a recursos y tecnologies agràries en coordinació 
amb CCAA i del subprograma de projectes d’investigació en salut, en qualsevol de les seves 
convocatòries o, en el seu cas, en convocatòries de subprogrames precedents equivalents 
-L’IP d’un projecte tipus A  
- Per tot el personal investigador en formació 

5.-Dades d’interès per emplenar la sol·licitud telemàtica: 

5.1.- Dades generals de la UIB:  

NIF UIB:   Q0718001A 
Representant legal:  Gemma Isabel Turnes Palomino (vicerectora d’investigació) 
Règim de subvenció:  Costes marginales 

 

5.2.-Despeses de personal. Les despeses de personal s’han de referir a: 

 
5.2.a) personal contractat amb càrrec al projecte 

 

Quadre orientatiu per pressupostar la contractació de personal a càrrec del projecte 
Tipus de contracte Cost total (Seguretat Social inclosa) 

FP-II (equiparat a Tècnic MICINN)   20.850 € 
Diplomat (equiparat a Tècnic MICINN)   27.050 € 
Llicenciat/Tècnic (equiparat a Tècnic MICINN)   31.250 € 
Doctor Junior (equiparat a Juan de la Cierva)   32.000 € 
Doctor Senior (equiparat a Ramón y Cajal)   42.150 € 

 
No es poden sol·licitar becaris amb càrrec al projecte. Les despeses de personal s'hauran de referir 



únicament a personal contractat que es podrà incorporar al projecte durant tot o part del temps de durada 
previst, en dedicació parcial o completa.  

 5.2.b) complements salarials:  
 
Import màxim que es pot pressupostar: total EDP de la institució x 2100 euros x anys durada del projecte. 
 
És molt recomanable incloure aquesta partida al pressupost del projecte. 
 

5.3.- Memòria tècnica 
 
La memòria tècnica es pot pujar en castellà i/o en anglès. 

 
5.4.- Documentació addicional 

 
 5.4.a) Autoritzacions d’investigadors d’altres institucions (nacionals o estrangeres) per participar 
al projecte. No existeix un model oficial per a aquest tipus d’autorització 
 

5.4.b) Autoritzacions dels comitès i autoritats que procedeixin en cada supòsit (Comitè 
d’Investigació, de Bioètica, etc.). Heu d’emplenar el model de sol·licitud 
 

http://www.uib.es/recerca/estructures/comissions/bioetica/ 
 

i enviar-ho a cati.miralles@uib.es  amb suficient antelació. 
 
 5.4.c) Informe de l’EPO (Ens Promotor i Observador). No existeix un model oficial per a aquest 
tipus d’informe 
 
Les comunicacions de totes les actuacions que es realitzin en el procediment de concessió d’aquests 
ajuts, de la seva justificació i del seu seguiment es faran mitjançant procediments electrònics 
(Carpeta Virtual de Expedientes, https://sede.micinn.gob.es/facilita) 
 

Per a qualsevol consulta o informació, podeu adreçar-vos a: 

Xavier Garcias  ext. 2940 xavier.garcias@uib.es 

Immaculada Sans  ext. 3385 immaculada.sans@uib.es 


