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PROYECTOS I+D+i - GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO 

 

 

  

 

Resum de la convocatòria: 

 

Les ajudes objecte d'aquesta convocatòria finançaran les següents modalitats de 

projectes:  

 Projectes de "investigació No orientada": Projectes sense orientació 

temàtica prèviament definida, que estan motivats per la curiositat científica i 

tenen com  objectiu primordial l'avança del coneixement, independentment 

de l’horitzó temporal i el seu àmbit d'aplicació. 

 Projectes de " investigació Orientada": projectes que estan orientats a la 

resolució de problemes concrets i vinculats als grans desafiament de la 

societat. 

 Dins de les modalitats, els projectes podran ser de dos tipus, depenent del perfil de 

l’investigador/a Principal (IP) que lideri l'equip d'investigació:  

 Projectes tipo A, liderats por joves investigadors/es. 

 Projectes tipo B, liderats por investigadors/es consolidats/es. 

Els projectes podran realitzar-se de forma individual, amb un/a o dos Ip i un equip 

d'investigació o de forma coordinada, amb varis subprojectes, cadascun  d'ells amb 

un/a o dos Ip i un equip d'investigació. 

 

 

 



 
 
 
 

   

 

 

                                                                       2 / 8 

 

www.iispv.cat 

 

 

Requisits Ip / Equip d'investigació 

 

 

  

Requisits Ip: 

Els Projectes seran dirigits per un o dos investigadors principals, que compleixen els 

següents requisits des de la data de tancament del termini de presentació de 

sol·licituds fins que finalitzi el període d’execució del projecte:  

 Estar en possessió de títol de doctor. La data d’obtenció del grau de doctor/a 

haurà de ser el abans al 01 de gener de 2019. 

 No estar contractat amb càrrec als Fons obtingut en convocatòries de plans 

estatals de d’investigació Cientifica i tècnica i d’Innovació 2013-2016 o 2017-

2020, amb excepció dels ajuts del Programa Estatal de Promoció del Talent 

i la seva Empleabilitat en I+D+i en les que es requeria estar en possessió 

del grau de doctor/a de les ajudes “ severo Ochoa y “ Maria de Maeztu” 

 Complir amb els requisits de participació i comptabilitat:  

o Si se figura com Ip en una sol·licitud presentada a aquesta 

convocatòria, no se podrà figurar ni com Ip ni com a personal de 

l’equip d’investigació en un altra sol·licitud de la mateixa 

convocatòria independent de la modalitat o tipologia de projecte. 

o No es podrà figurar com IP en una sol·licitud presentada a aquesta 

convocatòria, si en la data de tancament del termini de presentació 

de sol·licituds, es participa com Ip o com a personal del equip 

d’investigació d’un projecte concedida en alguna de les 

convocatòries enumerades en el annex V de la resolució de la 

convocatòria i el projecte te una finalització posterior al 31 d’agost 

2022. 
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o No hi haurà incompatibilitat en la participació en projectes que 

tinguin finançament del VII Programa Marco de I+D+I dels 

programes Marc de I+D+i Horitzó 2020 i Horitzó Europa, o qualsevol 

altra convocatòria que no figuri en l’annex V, sempre i quan es 

respecti el límit màxim de hores/any per cada categoria professional 

establerta en el conveni laboral o equivalent de la entitat del/la Ip. 

Els Investigadors principal dels projectes presentats com tipus A, a més hauran 

de complir els següents requisits:  

 No haver sigut prèviament Ip durant més d’un any de projectes d’investigació 

de les modalitats d’actuació descrites en l’annex V ni en modalitats 

equivalents de convocatòries de plans nacionals de I+D+i anteriors, o de la 

modalitat de “ proyectos I+D+I para jóvenes investigadores sin vinculación o 

con vinculación temporal” de les convocatòries 2014 o 2015. 

 Quan el projecte de tipus A es presenti amb dos Ip, els dos han de complir 

els requisits exigits per se Ip de projectes de tipus A. 

 La data d’obtenció del grau de doctor haurà de estar compresa entre 01 de 

gener de 2011 i el 31 de desembre de 2018. Aquest termini entre la obtenció 

del títol i la presentació de la sol·licitud, es pot ampliar per una parada en la 

activitat per motius justificats. 

Requisits Equip investigació:  

 

  Les persones de l'equip de recerca hauran de complir els següents requisits des de 

la data de tancament del termini de presentació de sol·licituds fins que finalitzi el 

període d'execució del projecte:  

 Estar en possessió del grau de doctor o de la titulació universitària de 

llicenciatura, enginyeria, arquitectura o grau. 

 Complir el requisit de vinculació. 
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 No estar contractat amb càrrec als fons obtinguts en convocatòries dels 

plans estatals de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013 -2016 o 

2017 -2020. 

 Complir amb el règim de participació i compatibilitat:  

o Es podrà figurar com a personal de l'equip de recerca en un màxim 

de 2 sol·licituds d'aquesta convocatòria. 

o Si es participa com a membre de l'equip de recerca en més d'un 

projecte concedit de les convocatòries citades en l'annex V, la data 

de finalització del qual sigui posterior al 31 d'agost de 2022, no es 

podrà figurar com a personal de l'equip de recerca en cap sol·licitud 

d'aquesta convocatòria 

o No es podrà figurar en una sol·licitud d'aquesta convocatòria com a 

personal de l'equip de recerca si es figura com a IP en una altra 

sol·licitud presentada en aquesta mateixa convocatòria, 

independentment de la modalitat o tipologia de projecte. 

o No es podrà figurar com a personal de l'equip de recerca en una 

sol·licitud d'aquesta convocatòria si, en la data de tancament del 

termini de presentació de sol·licituds, es participa com a IP en un 

projecte concedit de les convocatòries citades en l'annex V, la data 

de finalització del qual sigui posterior al 31 d'agost de 2022.  

La resta de persones que no figurin com a IP ni com a personal de l'equip de recerca 

i que participin en l'execució del projecte formaran part de l'equip de treball. 
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Requisits del consorci: 

 

Els projectes coordinats hauran de reunir les següents característiques:  

 Estaran formats per un mínim de 2 i un màxim de 6 subprojectes, un dels 

quals serà el subprojecte coordinador, que estarà liderat per el/la IP 

coordinador/al fet que serà la persona responsable de la recerca, del seu 

seguiment i de la coordinació científica. Si el subprojecte coordinador té dues 

IP, tots dos/as seran considerats/as IP coordinador/a. 

 Els subprojectes podran ser de tipus A o B, si bé el subprojecte coordinador 

haurà de ser de tipus B. 

 Tots els subprojectes d'un projecte coordinat han de pertànyer a la mateixa 

modalitat, projectes de Recerca No Orientats o de Recerca Orientada 

 L'entitat sol·licitant dels subprojectes que componen el coordinat podrà ser 

diferent o la mateixa, sempre que, en aquest últim cas, s'aporti una dimensió 

de rellevància que justifiqui en la memòria cientificotècnica que el projecte 

no pugui executar-se com un projecte individual. 

 Si el subprojecte coordinador no fos proposat per al seu finançament, la 

resta dels subprojectes tampoc seran finançats. No obstant això, el fet que 

el subprojecte coordinador sigui finançat no implicarà que tots els 

subprojectes ho siguin. 

 L'àrea temàtica i el període d'execució de tots els subprojectes d'un projecte 

coordinat seran únics i seran els seleccionats per el/la IP coordinador/a en 

l'aplicació de sol·licitud. 
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Com es sol.licita / Durada 

 

 

  

Com es sol.licita: 

 

Les sol·licituds es presentaran electrònicament a través de l'aplicació de sol·licitud, 

a la qual accedirà l'investigador principal, i de signatura electrònica, a la qual accedirà 

el representant legal de l'entitat sol·licitant (signatura i registre de sol·licituds). 

El/la IP haurà d'adjuntar al formulari electrònic de sol·licitud la següent documentació 

obligatòria:  

 Memòria cientificotècnica del projecte, que es presentarà en els models 

normalitzats i seguint les instruccions disponibles en la pàgina web de 

l'Agència (Models i instruccions pendents de publicació). 

 «Curriculum vitae» abreujat (CVA) d'els/les IP, que es presentaran en el 

model normalitzat disponible en la pàgina web de l'Agència (Pendent de 

publicació), o en el qual es genera de manera automàtica des de l'aplicació 

«Curriculum vitae» normalitzat disponible en la pàgina web de la Fundació 

Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT), utilitzant l'opció de 

generació de currículum abreujat. El CVA es presentarà en anglès o en 

espanyol. Es recomana la presentació de dita CVA en llengua anglesa en 

tots els projectes. 

A més, l'IP haurà d'adjuntar, quan escaigui, altres documents relatius a la mena de 

projecte. 

Durada: Tres o quatre anys* (en cap cas, la data d'inici podrà ser anterior a l'1 de 

gener de 2022). 
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Presentació: 23 de Novembre al 15 de desembre 2021 14:00 - Si esteu interessats 

en presentar una sol.licitut preguem contacteu amb nosaltres el més aviat possible. 

 

 

 

 

  

 

Convocatòria / Ordre de bases  

 

 

  

 

Orden de bases reguladoras -  Resolució de la convocatòria 

Extracto de la convocatoria (publicat en BOE) - Web de la ayuda (pendent 

publicació) 
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WEBINAR AEI / WEBINAR IISPV 

 

 

  

 

Webinar informatiu AEI: 

 

La Agencia Estatal de Investigación organitza un webinar per la presentació d' 

aquesta convocatòria en el que es descriuran els aspectes generals de la 

convocatòria, així com les seves principals novetats. 

El webinar tindrà lloc el pròxim dimecres 17 de novembre a les 12.30 h. Les persones 

interessades podran participar a través del següent enllaç 

Posteriorment la presentació i la gravació del webinar estarà disponible en la pàgina 

Web de la agencia. 

 

 

Webinar – sessió informativa IISPV: 

  

L’ IISPV organitzarà la presentació de la convocatòria a on es descriuran aspectes 

generals de la convocatòria i es podran resoldre dubtes,  podeu participar a través 

del següent enllaç 

 

El webinar tindrà  lloc 24 de Novembre de 2021 a las 13.00 h. 

 

 

  

   

 


