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

ORIENTADA (MICINN, BOE 21/12/2010) 

1.-Terminis: 

La convocatòria estableix tres terminis, segons l’àrea de l’ANEP a la que es presenti la sol·licitud. 
 
El vicerector d’investigació ha de signar ELECTRÒNICAMENT les sol·licituds. Per això, els terminis 
que  tenen els investigadors principals de la UIB per validar i enviar la  sol·licitud telemàtica són: 

fins al 20 de gener de 2011 fins al 25 de gener de 2011 fins al 27 de gener de 2011
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 
faceu arribar per correu electrònic la sol·licitud completa i la memòria tècnica del projecte a 
l’adreça vicerector.investigacio@uib.es 
 

2.-Tipus de projectes: 

Tipus Condicions 

 
 
Projectes A) - Joves investigadors 

-edat de l’investigador principal (IP) inferior a 41 anys a 
31/12/2011 
 
-no haver estat IP de projectes del Pla nacional d’I+D+i, 
de durada superior a 1 any  
 
-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 actuarà com a coordinador del 
projecte  

Projecte individual -Un sol investigador principal i la resta de l’equip 

 
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: 
 

«En  esta  convocatoria  se  pretende  favorecer  la  financiación  de  proyectos  coordinados, 
siempre que la coordinación esté justificada. Se pretende, asimismo, amparar los casos en 
que un grupo de  investigación pequeño, bien por su  juventud o por su reciente creación, 
bien por su situación geográfica o  institucional, se asocie, en proyectos coordinados, con 
uno  o más  grupos  de  dilatada  experiencia  y  tamaño,  para  favorecer  la  entrada  en  el 
sistema español de Ciencia‐Tecnología‐Empresa de nuevos grupos de  investigación. Todo 
lo  anterior,  salvaguardando  la  estructura  de  grupos  consolidados,  no  favoreciendo  la 
atomización de grupos, sino pretendiendo que los grupos de reciente creación se dediquen 
a nuevas  líneas de  investigación, nunca a una continuación de  la que ya tenían antes de 
escindirse de un grupo mayor. Por  lo  tanto, se valorará positivamente el que uno o más 
grupos de dilatada experiencia y tamaño se estructuren como proyecto coordinado  junto 
con grupos emergentes que aporten una línea de investigación específica y diferenciada, o 
con grupos que cubran  tecnologías específicas que  faciliten y  sirvan a  la consecución de 
objetivos mediante planteamientos multidisciplinares. En estos casos puede  justificarse  la 
financiación  de  subproyectos  cuyo  tamaño  no  alcance  el  típico  en  su  área  temática 
específica.» 

 

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. 
 
- personal contractat Ramon y Cajal o a través de programes 
anàlegs. 
 
- 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 
 
-en casos excepcionals, també poden pertànyer a organismes 
sense domicili social a Espanya (carta amb vistiplau)  

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 
(MICINN) 

Projectes d’Acció Estratègica 
en Salut (FIS) 

Projectes d’investigació 
fonamental orientada als 
recursos i tecnologies agràries 
(INIA) 

Els d’aquesta convocatòria  Els sol·licitats en la convocatòria 
de 2011 (pendent) 

Els d’aquesta convocatòria 

Projectes en execució que 
finalitzin amb data posterior al 
31 de desembre de 2011  

Projectes en execució que 
finalitzin amb data posterior al 31 
de desembre de 2011 

Projectes en execució que 
finalitzin amb data posterior al 
31 de desembre de 2011 

 
 
 

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: 
 

- Si l’IP és un contractat del programa Ramón y Cajal o altres anàlegs 

- Si l’IP participa per primera vegada en projectes tipus B 

- L’IP d’un projecte tipus A  

- Per tot el personal investigador en formació. 

5.-Presentació de sol·licituds. 

 

Us recomanam que abans de començar a emplenar la sol·licitud consulteu la guia de l’aplicació telemàtica 

del MICINN, així com el document de preguntes freqüents d’aquesta convocatòria. 
 

Trobareu l’accés a l’aplicació telemàtica a l’adreça https://sede.micinn.gob.es/proyectosid/ 

 

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

6.1.- Dades generals de la UIB:  

NIF UIB:   Q0718001A 
Representant legal:  Jordi Lalucat Jo (vicerector d’investigació) 
Règim de subvenció:  Costes marginales 

 
 
 
 



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

 
6.2.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)   21.000 € 
Diplomat (equiparat a Tècnic MICINN)   27.500 € 
Llicenciat/Tècnic (equiparat a Tècnic MICINN)   31.500 € 
Doctor Junior (equiparat a Juan de la Cierva)   34.000 € 
Doctor Senior (equiparat a Ramón y Cajal)   45.000 € 

 
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.  

 6.2.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. 

 

 
6.3.- Memòria tècnica del projecte 
Si el pressupost total del projecte supera els 150.000 €, s’ha d’adjuntar la memòria del projecte en anglès i 
també es pot presentar un resum executiu en castellà. Si no supera aquesta quantitat, la memòria en anglès 
és optativa però recomanable 
 
 
6.4.- Documentació addicional 
 
 6.4.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 
 

6.4.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. 
 
 6.4.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/cve) 
 

 

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 


