
PLA NACIONAL D'I+D+I (2008-2011) 
Convocatòria de projectes de recerca fonamental no orientada 

(BOE de 31 de desembre de 2009) 
 
 

Terminis de presentació de sol·licituds: N'hi ha tres, segons l’àrea de l’ANEP on es presenti la 
sol·licitud (vegeu taula següent): 
 
 

Termini: 1 de febrer de 2010 Termini: 3 de febrer de 2010 Termini: 5 de febrer de 2010 
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  
 
Donat que el registre de la UIB és vàlid per presentar les sol·licituds al Pla Nacional per a la convocatòria 
2010, la UIB tramitarà totes aquelles sol•licituds que es presentin al Vicerectorat d’Investigació abans de 
les 14.30 hores dels dies 1, 3 i 5 de febrer de 2010, segons l’àrea en el que es presenta la sol·licitud. 
 
 
Dades útils per completar els impresos: 
 
El representat legal de la UIB per al Pla Nacional és el Vicerector d'Investigació, Jordi Lalucat Jo, i com a 
tal ha de figurar a la sol·licitud. Les seves dades ja es troben incloses a l'aplicació telemàtica. 

Règim de subvenció: Costes Marginales 
 
- Es comptabilitzen per a les incompatibilitats els projectes nacionals de les convocatòries 2007, 2008 i 
2009 que acabin després del 31 de desembre de 2010 i els projectes de les convocatòries Promoció de 
la Investigació Biomèdica i en Ciències de la Salut del FIS, Recursos i tecnologies Agràries de l’INIA i 
Accions estratègiques d’Alimentació de l’INIA. 
 
 
Informació d’interès: 
 
- Hi ha dos tipus de projectes: 

-tipus A: Projectes per a joves investigadors de talent fins a quaranta-un anys), amb 
contribucions cientificotècniques rellevants i amb línies de treball diferenciades i innovadores 

 - tipus B: Projectes per a grups de treball usuaris tradicionals d'aquesta convocatòria 
 
- La durada dels projectes serà de 3 anys. En casos excepcionals es pot sol·licitar una durada menor. 
 
- Es valorarà positivament que un o més grups amb experiència i grandària suficient s'estructurin en un 
projecte coordinat amb grups emergents. És a dir, que dins un projecte coordinat hi hagi subprojectes 
tipus A i tipus B. En aquest cas, el projecte coordinat i el subprojecte 1 hauran de registrar-se com tipus 
B. 
 
- Les despeses de personal s’han de referir a: 
 - personal contractat amb càrrec al projecte 

- complements salarials 
Total EDP de la institució x 2100 euros x durada del projecte en anys = Complement salarial 



              Quadre orientatiu per pressupostar la contractació de personal a càrrec del projecte: 
     

Contractes a càrrec de projectes  
Tipus de contracte Cost total  

    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.  
 
- Si es volen sol·licitar becaris FPI s'han de fer constar a les caselles corresponents, i un cop acabada 
l'avaluació per part de l'ANEP, sortirà una llista dels projectes que són susceptibles d'incorporar becaris 
FPI. La incorporació d'aquests es farà mitjançant una convocatòria específica. Es recomana comptar 
amb una EPO (Ens Promotor Observador). 
 
- Si és vol sol·licitar un tècnic de suport, s'ha de fer constar a la casella corresponent. Al pressupost 
s’afegiran de manera automàtica 40.000 € a la partida de personal com a “Gasto fijo no modificable por 
Técnico de apoyo”. 
 
- Els investigadors podran participar a un sol projecte a dedicació completa o a dos a dedicació 
compartida (no es pot renunciar als EDPs ja compromesos en altres projectes nacionals). Però: 

- En el cas que l’IP sigui un Ramón y Cajal, la dedicació haurà de ser única 
- En el cas que l’IP participi per primera vegada com a tal, la dedicació haurà de ser única 
- En el cas de becaris en formació, la dedicació haurà de ser única 

 
- Es valorarà la participació de dones als equips d’investigació. 

 
- Tots els fitxers de documents que s’adjunten han d’estar en format .pdf i no poden superar els 4Mb 
cada un. Aquests documents no s’han de presentar en paper. 
 
- 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. 
 
- Una vegada generada la sol·licitud telemàtica definitiva s’ha de presentar un original a Cati Miralles 
(Vicerectorat d’Investigació, Son Lledó) 
 


