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Oficina de Suport a la RDI-Universitat de Lleida 

Projectes I+D+I del Programa Estatal de Foment a la 
Investigació Científica i Tècnica d’Excel·lència 

Convocatòria 2016  
 
Publicació: BOE núm.63 de 14 de març 
 
Enllaç a la convocatòria web Mineco 
 
 
Tenen com objectiu finançar projectes de recerca sense orientació temàtica predefinida , 
que consisteixin en treballs experimentals o teòrics que suposin un avanç significatiu en 
l’àmbit on s’emmarquin. 
Es finançarà recerca de qualitat evidenciada tant per la seva contribució a la solució de 
problemes socials, econòmics i tecnològics, com per la publicació de resultats d’alt 
impacte científic i tecnològic o la internacionalització de les seves activitats 
 
Es donarà suport a les línies de recerca pròpies, innovadores i prometedores 
desenvolupades per joves investigadors que s’incorporin al sistema de RDI 
 
Hi ha dos tipus de projectes: 
 
Tipus I+D A: projectes dirigits per investigadors joves amb contribucions 
cientificotècniques rellevants e innovadores que no hagin dirigit projectes de recerca de 
convocatòries del Plan Estatal de IDI 2013-2016 o del Plan Nacional 2008-2011 
 
Tipus I+D  B:   projectes dirigits per un o dos investigadors principals. 
 
 
 

ORIENTACIONS PER A LA SOL·LICITUD 
 
 

 Modalitats de Participació:  
 

Tan els projectes de tipus A o B es poden realitzar com a: 
 

-Projectes individuals, liderats per un o dos IPs amb un únic equip de recerca. 
 
-Projectes coordinats: formats per mínim 2 i màxim 6 subprojectes. 

 
En cas de col·laboració entre un grup del tipus A  i un del tipus B, el coordinador serà 
sempre el del grup B. Poden ser projectes coordinats entre diferents organismes públics 
de recerca o entre diferents departaments de la mateixa institució. 
 
Cal tenir en compte que el subprojecte del coordinador si no és avaluat positivament fa 
caure tot el grup. En canvi, que el subprojecte del coordinador sigui avaluat 
positivament no comporta que s’aprovin tots els seus subprojectes. 
 
Si un subprojecte no és avaluat positivament, pot ser exclòs del projecte sense que això 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2016-9429
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.791459a43fdf738d70fd325001432ea0/?vgnextoid=cbefc1779e473510VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=7b765656ecfee310VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextfmt=formato2&id3=9adfc1779e473510VgnVCM1000001d04140a____
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afecti la resta. 
 

 Durada: en general són 3 anys, amb un màxim de 4. És necessari justificar les 
durades diferents a 3 anys a la memòria. La durada es contarà a partir de la data 
que s’especifiqui en la resolució de concessió, i no serà anterior al 30 de 
desembre de 2016. 
 

 Investigador principal (IP) 
 
-Ha de ser doctor amb vinculació laboral a la UdL o entitat associada durant tot el 
període previst d’execució del projecte. 
 
NOU!!! Si la seva vinculació laboral no cobreix tota la durada del projecte, podrà 
sol·licitar el document “Compromís de manteniment de la vinculació laboral” via e-mail 
a : grec@udl.cat, on s’estudiarà cada cas en particular i es signarà el document, si 
s’escau.  
En el cas d’investigadors que han superat un procés de selecció pública però encara no 
han estat contractats, també podran ser IPs 
 
NOU!!! No pot ser IP, un investigador amb contracte finançat per projectes del Plan 
Nacional 2013-15 ( a excepció dels Ramon y Cajal, Juan de la Cierva) 
 
-Ha de participar al projecte amb dedicació ÚNICA. 
 
-Podran presentar una única sol·licitud en les convocatòries 2016, d’Excel·lència, 
Retos, FIS, INIA. 
 
-L’IP no podrà participar com a membre de l’equip investigador en cap altra de les 
convocatòries citades en el punt anterior. 
 
-La seva sol·licitud és incompatible amb la seva participació en projectes del Plan 
Nacional /FIS/INIA que finalitzin amb data posterior al 31 de desembre de 2016 
 
-Ramón y Cajal: aquests han de tenir vinculació amb l’entitat durant tota la vida del 
projecte. Si no és així cal que el projecte tingui un altre IP que sí que ho compleixi. 
 
-Si algun IP està contractat a temps parcial, aquest contracte ha de ser d'almenys 800 
hores/any, per tal de poder ser sol·licitant com a IP. 
 
-En el cas de dos investigadors principals, aquests han de ser de la mateixa entitat o bé 
entitat associada. Només un serà l’interlocutor amb el ministeri. 
 

En els projectes de tipus A, a més a més, han de complir: 
 
-títol de doctor a partir del 1 de gener 2006 
-no haver estat investigador principal de projectes de RDI o de subprojectes de durada 
superior a 1 any en les convocatòries indicades ( veure art.6.b convocatòria)  
 
 

 

mailto:grec@udl.cat
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 Membres de l’equip investigador 
 
Pot estar format per: 
a) Doctors.  
b) Personal investigador amb categoria de titulació superior.  
 
-Aquests poden ser de la UdL o altres entitats amb domicili fiscal a Espanya, de les 
relacionades a l’article 4 de la convocatòria amb vinculació laboral durant tota la durada 
del projecte  
 
-En el cas dels doctors de l’equip investigador que no compleixin el requisit d’estar 
contractats per tota la durada del projecte, podran  sol·licitar el document “ Compromís 
de manteniment de la vinculació laboral” via e-mail a: grec@udl.cat, on s’estudiarà 
cada cas en particular i es  signarà el document, si s’escau.  
En el cas d’investigadors que han superat un procés de selecció pública però encara no 
han estat contractats, també podran ser IPs 
 
NOU!!! No poden formar part de l’equip investigador, els investigadors amb contracte 
finançat per projectes del Plan Nacional 2013-15 ( a excepció dels  Ramon y Cajal, Juan 
de la Cierva) 
 
-El personal dels punts a), b) que sigui d'una universitat o centre de recerca diferent a la 
UdL cal que aporti una autorització del seu Vicerector de Recerca o similar  per 
participar en el projecte.  
 
-Poden tenir dedicació única o compartida com a membres de l’equip en dos projectes 
de l’actual convocatòria, o en un de l’actual convocatòria i un altre de les convocatòries 
2016: Retos, FIS, INIA;  convocatòries 2013-2016: Projectes d’Excel·lència, Retos, FIS 
i INIA amb data de finalització anterior a 31/12/2016. 
 

 Membres de l’equip de treball  
 
La resta de personal no esmentat en l’apartat anterior, tals com: 
 
-col·laboradors puntuals, personal sense titulació superior, personal estranger, personal 
en formació, professor convidats, tècnics de suport... 
 
En aquest apartat poden figurar aquelles persones que no tenen contracte durant tot el 
termini d’execució del projecte. 
 
NOU!!! Els membres de l’equip de treball no poden ser responsables de tasques del 
projecte. Les activitats del doctors components de l’equip de treball s’ han de descriure 
en el pla de treball de la memòria científica-tècnica. Aquest personal podrà imputar i 
executar despeses al projecte per tal de dur a terme només les tasques que se li assignin. 

 
 

Altres consideracions 
 
-Tots els projectes que impliquin recerca amb humans, amb mostres biològiques 
d’origen humà, experimentació animal, utilització d’organismes modificats 

mailto:grec@udl.cat
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genèticament o agents biològics de risc per a la salut o el medi ambient, caldrà que 
incloguin l’autorització signada pel comitè d’ètica del seu organisme o bé el comitè 
d'experimentació animal.  
Per tal de tenir les respectives autoritzacions dels comitès, cal que envieu un esborrany 
bastant avançat de la sol·licitud abans del 8 d’abril al comitè que pertoqui: 
 
Comitè d'Ètica d'Animals/ Mostres amb ratolins transgènics: Carme Piñol Felis 
pinyol@medicina.udl.cat 
Comitè d'Ètica de Persones: Montse Solanilla  msolanilla.lleida.ics@gencat.cat 
Comitè de Bioseguretat de Plantes: Teresa Capell teresa.capell@pvcf.udl.cat 
Comitè de Bioseguretat d'Animals: Jose Antonio Moreno jamoreno@prodan.udl.cat 
Comitè de Bioseguretat de Mostres Humanes: Elisa Cabiscol 
elisa.cabiscol@cmb.udl.cat 
 
-Tots els projectes que impliquin estudis mitjançant enquestes quantitatives en l’àmbit 
de les ciències socials amb presa de dades cal que enviïn un Pla de Dipòsit Inicial al 
CIS. 
 
-Tots els projectes que impliquin activitats arqueològiques hauran de tenir autorització 
per a la seva realització, expedides per les autoritats competents. 
 

 Avaluació 
 

-Tot i que l’IP assigna el seu projecte a una àrea temàtica, si a l’ANEP creuen que no hi 
pertany i que cal canviar-lo d’àrea en el moment d’avaluar poden fer-ho. 
 
-L’experiència de l’IP és bastant important, sobretot es té en compte l’experiència i 
trajectòria d’aquest avaluades a través de les publicacions prèvies. 
 
-Cal que hi hagi un equilibri entre l’IP i l’equip investigador en termes d’experiència i 
trajectòria de recerca. 
 
-Es positiu que en la memòria es detallin uns objectius, uns “deliverables” i uns 
“milestones”, per després en els informes de seguiment poder detallar fins a quin punt 
de la proposta s’ha arribat i quins objectius s’han complert. 
 
 
 Comunicació: totes les comunicacions amb l'investigador es faran a través de la 
pàgina web del ministeri, del correu electrònic i la Carpeta Virtual d’Expedients.  
 
 
La documentació adjuntada es farà sempre en format pdf i amb una mida màxima de 4 
Mb 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:pinyol@medicina.udl.cat
mailto:msolanilla.lleida.ics@gencat.cat
mailto:jamoreno@prodan.udl.cat
mailto:elisa.cabiscol@cmb.udl.cat
https://sede.micinn.gob.es/portal/site/eSede/
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ORIENTACIONS PEL PRESSUPOST 
 
 

 Despeses elegibles (es pressuposten totes sense IVA) 
 
És molt important que es faci un pressupost adaptat a la realitat, ja que si es concedeix 
el projecte caldrà justificar la despesa realitzada segons el que es va indicar a la 
sol·licitud inicial. 
 
-Personal: contractació de personal segons les categories i formes que estableix la 
normativa. No es poden imputar beques de formació. 
 
-Adquisició, lloguer, manteniment o reparació d’equipament científic i tècnic, incloent 
equips informàtics, programes informàtics i material bibliogràfic. 
 
-Material fungible, subministres i similar. (exclòs el material d’oficina) 
 
-Despeses d’ús i accés a Infraestructures Científiques i Tècniques singulars.  
 
-Despeses de sol·licitud i manteniment de drets de propietat intel·lectual i industrial. 
 
-Despeses de patents i coneixements tècnics adquirits o obtinguts per llicencia. 
 
-Despeses d’assessorament i suport tècnic a la investigació, innovació i transferència de 
resultats: consultoria, assistència tecnològica, ... 
 
-Viatges i dietes, assistència a congressos, visites i estàncies breus de professors 
visitants o de l’equip investigador. Els viatgers han de figurar sempre a l’equip 
investigador o bé a l’equip de treball. Cal respectar i pressupostar els imports de dietes 
establerts pel Real Decret (pàgina 19223). No són elegibles despeses de menjars de 
treball 
 
-Despeses de publicació i difusió de resultats. 
 
-Despeses derivades d’activitats de formació imprescindible per l’execució del projecte 
i organització d’activitats científico-tècniques 
 
-Despeses derivades d’internacionalització de l’activitat i altres despeses relacionades 
amb activitats de col·laboració entre grups nacionals i internacionals. 
 
-Despeses d’auditoria, amb un límit de 1200 euros. 
 
-Despeses de subcontractació, fins a un màxim d’un 25% del total concedit 
 
-Altres despeses directament relacionades amb l’execució del projecte: utilització de 
serveis centrals i generals de recerca de l’entitat, serveis de missatgeria, assistències 
tècniques i altres serveis externs. 
 
-Costos indirectes (indicat per convocatòria) en concepte de despeses generals de la 
Universitat assignades a l’actuació, 21% dels costos directes d’execució. 

http://www.udl.cat/recerca/oficina/eines.html
http://www.boe.es/boe/dias/2002/05/30/pdfs/A19212-19227.pdf
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CONTINGUT DE LA SOL·LICITUD 
 
 
Formulari electrònic de sol·licitud: l’omple l’IP, en cas de 2 IP el presentarà el que 
figuri com a interlocutor amb el Mineco.  
 
En projectes coordinats, l’IP de cada subprojecte presenta un formulari electrònic.  
 
El formulari conté: 
 
  *Identificació de l’àrea de gestió seleccionada 
  *Identificació del membre associat en el cas de pluralitat de beneficiaris. 

*Resum en espanyol i anglès de l’impacte científic-tècnic i ressenya del 
CV dels IP. En els coordinats només n’hi ha una i l’aportarà el 
coordinador, i l’aplicatiu la incorpora automàticament a cadascun dels 
subprojectes. 
 
En els projectes d’I+D o d’excel·lència també s’especificarà: 

   
  *Si s’escau, la sol·licitud de Contractes predoctorals. 

 *Si s’escau, la identificació d’entitats interessades en els resultats.  
*Si s’escau, l’acceptació de què l’avaluació pugui ser transferida a la 
comunitat autònoma, quan el projecte no hagi estat finançat però existeixi 
la possibilitat de participació en convocatòries de programació conjunta. 
* La descripció de l’impacte socioeconòmic esperat del projecte sobre 
l’estat o regió en que es desenvolupi. 

 
Annexos a adjuntar a la sol·licitud: 
 

*Memòria científico-tècnica del projecte segons model de la web 
Mineco. En els coordinats només n’hi ha una i l’aportarà el coordinador, i 
l’aplicatiu la incorpora automàticament a cadascun dels subprojectes. 
* Currículum abreviat ( Seguint el model de la web Mineco) de l’IP, els 
membres de l’equip investigador i els doctors de l’equip de treball. 
*Si s’escau, compromís de manteniment de la vinculació durant el 
període complet d’execució del projecte de l’IP o membres de l’equip 
d’investigació que no tinguin contracte indefinit (Seguint el model de la 
web Mineco.)  
*Si s’escau, document acreditatiu d’haver superat el procediment de 
selecció pública de personal ( art. 5) 

 
 

PROCÉS DE SOL·LICITUD 
 

 
• 1.Donar-se d’alta a l’aplicatiu.  

 
• 2.Omplir l’imprès de sol·licitud on-line 

 
• 3.Adjuntar a l’aplicatiu el Currículum model normalitzat (CVN) de tots els 

http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.791459a43fdf738d70fd325001432ea0/?vgnextoid=af9d6837b8f1e410VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=7b765656ecfee310VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextfmt=formato2&id2=3a5a9ab72102e410VgnVCM1000001d04140a____&id4=2&id3=3f8d6837b8f1e410VgnVCM1000001d04140a____
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.791459a43fdf738d70fd325001432ea0/?vgnextoid=af9d6837b8f1e410VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=7b765656ecfee310VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextfmt=formato2&id2=3a5a9ab72102e410VgnVCM1000001d04140a____&id4=2&id3=3f8d6837b8f1e410VgnVCM1000001d04140a____
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membres de l’equip investigador i dels doctors de l’equip de treball 
 

• 4.Adjuntar a l’aplicatiu la Memòria Científico-tècnica  
 

• 6.Adjuntar a l’aplicatiu les autoritzacions de participació dels membres externs 
de la UdL i el compromís de manteniment de la vinculació. 
 

• 7.Fer arribar un esborrany complert de tota la sol·licitud al l’Oficina de Suport a 
la RDI per a la revisió i comprovació de dedicacions. (2 dies laborables abans 
del termini) 

 
• 8.Un cop tot està omplert on-line i la documentació necessària s’ha adjuntat, cal 

donar la versió com a DEFINITIVA i automàticament s’envia al Mineco.  
D’aquesta versió definitiva cal imprimir-ne una còpia i signar-la per tot l’equip 
investigador al complert, incloent el full de signatures i la sol·licitud tota 
sencera. 

 
• 9.Lliurar a l’Oficina de Suport a la RDI la còpia signada de l’imprès de 

sol·licitud complet. 
 
L’Oficina de Suport a la RDI: 
 
 
L'Oficina de Suport a la RDI cal que rebi totes les sol·licituds tres dies abans del 
tancament de cada termini per tal de poder revisar el pressupost i qüestions tècniques de 
la sol·licitud. Un cop fetes les observacions i correccions necessàries els investigadors 
podran fer els últims retocs i convertir la versió en definitiva a l’aplicatiu del Mineco. 
 
 
Terminis de presentació de la sol·licitud definitiva i  signada a l’Oficina de Suport 
a la RDI 
 
És molt important que feu arribar la sol·licitud completa a l’Oficina (full de signatures 
dels investigadors i resta de la sol·licitud) per tal què la puguem revisar abans de signar-
la i validar-la electrònicament. A més, d'aquesta manera es podrà introduir la informació 
al GREC i constarà al DPPA. 
 
 
Dia 19 d’abril a les 9.00 del matí. Àrees: 

CSO / Ciencias Sociales. 
DEP / Ciencias del Deporte. 
DER / Derecho. 
ECO / Economía. 
EDU / Ciencias de la Educación. 
FEM / Estudios Feministas, de la Mujer y de Género. 
FFI / Filología y Filosofía. 
HAR / Historia y Arte. 
PSI / Psicología. 
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Dia 20 d’abril  a les 9.00 del matí. Àrees: 

AGL / Recursos y Tecnologías Agroalimentarias. 
BFU / Biología Fundamental. 
BIO / Biotecnología. 
SAF / Biomedicina. 

 
Dia  21 d’abril a les 9.00 del matí. Àrees: 

BIA / Construcción. 
CGL / Biodiversidad, Ciencias de la Tierra y Cambio Global. 
CTM / Ciencias y Tecnologías Medioambientales. 
CTQ / Ciencias y Tecnologías Químicas. 
ENE / Energía. 
TRA / Medios de Transportes. 

 
Dia 22 d’abril a les 9.00 del matí. Àrees: 
 
 

AYA / Astronomía y Astrofísica. 
DPI / Diseño y Producción Industrial. 
ESP / Investigación Espacial. 
FIS / Física. 
FPA / Física de Partículas. 
MAT / Materiales. 
MTM / Matemáticas. 
TEC / Tecnologías Electrónicas y de Comunicaciones. 
 
 
 
Persona de contacte a l’Oficina RDI 
 
Anna Aguilà Marsal 
Tel. 973003545 
Mail: anna.aguila@udl.cat 
 


