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PROGRAMA VALORITZA Y TRANSFEREIX 

CONVOCATÒRIA  

1. INTRODUCCIÓ 

El Campus de Excel·lència Internacional VLC-CAMPUS és una iniciativa conjunta de la  
Universitat de València (UV), la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) y el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas mitjançant els seus instituts d’investigació en la 
Comunitat Valenciana (CSIC-CV), amb l’objectiu de crear un “polo científico tecnològic” 
d’excel·lència en salut, comunicació i sostenibilitat  en l’àrea metropolitana de la ciutat de 
València. 

El projecto  VLC-INNOCAMPUS  presentat per VLC-CAMPUS a la convocatòria 2010 del 
Programa INNOCAMPUS del Ministeri de Ciència i Innovació planteja diverses actuacions en 
l’àrea de la investigació i la transferència de coneixement. 

El programa Valoritza i Transfereix és una eina del Vicerectorat d’Investigació i Política 
Científica per al foment de la transferència de coneixement en la Universitat de València, 
tenint coma  nucli central la gestió de la propietat intel·lectual i industrial. 

Atès que els resultats de la investigació universitària es troben generalment en etapes molt 
inicials, i per tant amb elevat risc dintre de la cadena de valor de les aplicacions dels seus 
resultats en l’entorn econòmic, la seua utilitat comercial és incerta i no estan suficientment 
desenvolupats paer a atraure empreses interessades en la seua transferència.  Els projectes 
de prova de concepte es manifesten de gran interès com a instrument de suport a la 
transferència i la innovació, perquè faciliten la realització d’investigació orientada addicional, 
acompanyada de conceptes de mercat i desenvolupament de negoci, que afegeixen valor als 
resultats de la investigació i generen drets de propietat intel·lectual i industrial més sòlids.   

El Programa VALORITZA I TRANSFEREIX té els objectius següents:  

1. Incrementar el nombre de comunicacions d’invenció, així com la qualitat dels resultats i 
capacitats d’investigació identificades en la UV.  

2. Incrementar el nombre de sol·licituds de patentes nacionals i internacionals, i millorar la 
qualitat y el potencial de transferència de la cartera tecnològica de la UV.  

3. Establir una xarxa de contactes empresarials en un marc de confiança, que retroalimente 
positivament el procés de valorització.  

4. Facilitar el desenvolupament i la maduració de resultats d’investigació en fases inicials, 
amb la finalitat d’aproximar les tecnologies als seus mercats potencials, incrementant així 
el nombre de contractes de transferència de tecnologia i augmentant los retorns 
econòmics per a la Universitat de València 
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5. Detectar oportunitats de negoci  i donar suport a la creació de noves Spin-of com a via 
per a la transferència de tecnologia, promovent indirectament el emprendiment en 
l’entorn universitari. 

6. Promoure la cultura de la cooperació i la transferència en la Universitat de València. 

El finançament de les ajudes a què se refereix la present convocatòria serà amb càrrec a les 
partides econòmiques del Programa Pressupostari 5 “Promoció de la Investigació i la 
Tecnologia” consignades en el Pressupost de la Universitat de València per a l’any 2011.  

2. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 

L’objecte de la present convocatòria del Programa VALORITZA I TRANSFEREIX és establir les 
bases per a la concessió d’ajudes per a la realització de projectes de prova de concepte. 

3.  BENEFICIARIS 

Podrà ser beneficiari de la present convocatòria qualsevol membre del personal docent i 
investigador de la Universitat de València, així com els investigadors contractats dins del 
Programa Ramón y Cajal i els investigadors contractats per la Fundació General de la 
Universitat de València. 

4. CONDICIONS DE LES AJUDES 

Les ajudes hauran de destinar-se a finançar les despeses d’aquells projectes l’objectiu dels 
quals siga la validació tècnica, mitjançant prototip, demostrador o assajos de viabilitat o 
similars (Projecte de proves de concepte), d’interès per a la transferència i explotació de 
resultats d’investigació que, havent generat drets de propietat intel·lectual o industrial per a 
la Universitat de València,  hagen sigut protegits mitjançant títols de propietat industrial i/o 
intel·lectual  (PI), o bé siguen susceptibles de protecció baix qualsevol modalitat de PI. 

El Projectes de prova de concepte hauran d'incloure activitats de caràcter demostratiu que es 
desenvolupen en fase precompetitiva i que permeten reduir incertidumbres sobre la viabilitat 
comercial del resultat de la investigació. 

Aquests projectes no podran finançar activitats d’investigació exploratòria per sí mateixa, 
sinó que hauran de finançar la realització, en forma d’un projecte estructurat, d’activitats de 
caràcter científico tecnològic a partir de resultats d’investigació, lligades a activitats de 
definició i implantació d’estratègies de comercialització, de manera que augmenta el valor i 
les possibilitats de transferència cap a l’entorn socioeconòmic. 

L’ajuda no podrà superar els 45.000 euros per projecte. 

El període màxim d’execució dels projectes serà de 12 mesos a partir de la data de la 
Resolució de concessió. 

El finançament dels projectes està supeditat a la superació dels objectius establerts en la 
Resolució de concessió del projecte i a la signatura d’una declaració responsable d’acceptació 
de l’ajuda de l’equip investigador que resulte beneficiari. 

L’OTRI assignarà un  gestor a cada projecte, que serà el responsable administratiu de les 
actuacions de transferència i del seguiment del projecte. 
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Les despeses elegibles de l’ajuda són: 

- Personal laboral  temporal contractat  (no podrà superar el 50% del cost total del 
projecte)  

- Material fungible i equipament menor. 

- Viatges i dietes (la seua realització requerirà autorització prèvia del Vicerectorat 
d’Investigació) 

- Contractació de serveis d’I+D i tecnològics  

- Contractació d’altres serveis relacionats amb el desenvolupament del projecte 

5. FORMALITZACIÓN DE LES SOL·LICITUDS 

Les sol·licituds d’ajuda, disponibles en l’adreça electrònica 
http://www.uv.es/~serinves/v/CONVOCATORIA_VALOR/INDEX.shtml, degudament compli-
mentades per l’investigador o la investigadora principal del projecte, hauran de presentar-se 
per Registre d’Entrada de la Universitat de València, dirigides al Vicerector d’Investigació i 
Política Científica. Una vegada presentada la sol·licitud per Registro d’Entrada, s’haurà 
d’enviar, en format Word, per correu electrònic, a l’adreça següent: otri@uv.es 

A la sol·licitud s’haurà d’adjuntar una memòria, amb el model disponible en l’esmentada 
adreça electrònica, i que ha d’incloure: 

a) Explicació del Projecte de prova de concepte o prototip que ses pretén finançar amb 
l’ajuda sol·licitada, que identifique el resultat d’investigació de partida del projecte.  

b) Anàlisis de novetat i de potencial de protecció del resultat de partida, en el seu cas. 

c) Definició del producte o procediment que es pretén obtenir. Les seues aplicacions, les 
avantatges competitives i diferencials respecte de productes, procediments  
disponibles en el mercat en el moment de la sol·licitud. 

d) Identificació del mercat potencial: sector o subsector, volum de mercat, àmbit 
geogràfic, empreses potencialment interessades, etc. 

e) Pla de treball, on es tindrà que descriure amb detall els paquets de treball a realitzar, 
les fases i els recursos necessaris, que puguen ser interns o externs a la Universitat 
de València. S’establirà un calendari de fites que generen l’emissió d’informes parcials 
que faciliten el seguiment de l’avanç del projecte. 

f) Pressupost detallat del projecte. 

La presentació de la sol·licitud pressuposa l’acceptació d’aquestes bases i dels documents 
annexos. 

6. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 

S’estableixen dos terminis per a la presentació de sol·licituds: un primer termini que 
finalitzarà el dia 30 de juny de 2011 i un segon termini que finalitzarà el dia 31 d’agost de 
2011.  

http://www.uv.es/~serinves/v/CONVOCATORIA_VALOR/INDEX.shtml�
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7. AVALUACIÓ I SELECCIÓ DE PROPOSTES 

Les sol·licituds presentades seran avaluades por una Comissió de Avaluació que, presidida 
pel Vicerector de Investigació i Política Científica, estarà integrada per: 

- Tres representants de la Comissió d’Investigació de la Universitat de València, 
designats pel Vicerector de Investigació i Política Científica. 

- Un representant de l’OTRI 

La Comissió d’Avaluació podrà recavar informes externs per a l’avaluació de les propostes 
presentades. 

L’avaluació es realitzarà sobre els criteris següents: 

a) Valoració científico-tècnica de la proposta 

a. Qualitat científica i potencial innovador de la proposta 

b. Viabilitat tècnica per al compliment dels objectius 

c. Viabilitat econòmica per a assolir els objectius amb el pressupost presentat 

b) Potencial de transferència: 

a. Potencial de mercat: mercat al qual es dirigeix y avantatges competitives del 
producte, procediment resultant. 

b. Grau de maduresa del resultat de partida en relació amb la seua aproximació al 
mercat. 

c. Importància social de la necessitat que es busca satisfer o solucionar amb el 
resultat del projecte. 

d. Orientació del resultat per a la millora de la qualitat de vida i la sostenibilitat. 

e. La possibilitat de què el resultat del projecte siga susceptible de ser protegit 
mitjançant patent o altres mecanismes de protecció de propietat intel·lectual a 
nom de la Universitat de València. 

f. En el cas que el resultat de partida ja es trobe protegit a nom de la Universitat 
de València, es valorarà la possibilitat de què el resultat del projecte genere 
millores o ampliacions de l’objecte protegit de forma que millore ostensiblement el 
seu potencial de transferència.  

 
Una vegada avaluades les sol·licituds, el Vicerectorat d’Investigació i Política Científica dictarà 
una resolució provisional de concessió de les ajudes, per a cada termini de presentació, a 
proposta de la Comissió d’Investigació. Una vegada publicades les resolucions provisionals, 
es podran presentar al·legacions durant un termini màxim de 10 dies hàbils. Transcorregut 
aquest termini i estudiades las al·legacions presentades, en seu cas, se publicaran les 
Resolucions definitives de concessió de les ajudes. 
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8. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS DE LES AJUDES 

L’acceptació de l’ajuda s’haurà de formalitzar mitjançant la signatura, per part de tots els 
membres de l’equip investigador del projecte que resulte beneficiari, segons el modelo que 
s’adjunta com a annex a la present convocatòria. 

L’equip investigador s’obliga a realitzar els treballs proposats en el projecte i que 
s’establisquen en la resolució de l’ajuda, amb les condicions allí indicades. 

L’ajuda concedida es podrà declarar resolta anticipadament por alguna de les causes 
següents: 

 renúncia de l’investigador principal, prèvia comunicació per escrit al Vicerectorat 
d’Investigació i Política Científica. 

 revocació de l’ajuda per resolució del Vicerectorat d’Investigació i Política Científica,  
prèvia tramitació d’un expedient que haurà d’incloure tràmit de audiència a 
l’investigador o investigadora principal del projecte,  per alguna de les causes 
següents: 

o incompliment dels compromisos adquirits per l’equip investigador. 
o incorrecta execució del projecte 
o extinció sobrevinguda del potencial interès en la transferència de la 

investigació 
La resolució anticipada de l’ajuda podrà suposar el reintegrament de les quantitats 
romanents en el projecte, o inclús, de les quantitats gastades de manera incorrecta. 

L’equip investigador s’obliga a col·laborar en tot moment de conformitat amb els principis de 
bona fe i eficàcia perquè el projecte puga ser realitzat amb èxit, i es compromet a informar 
periòdicament sobre la seua evolució. 

Els beneficiaris tenen l’obligació de comunicar a la Universitat de València, mitjançant el 
Servei d’Investigació, l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que 
financen les activitats subvencionades. Aquesta comunicació haurà d’efectuar-se en quant es 
produïsca i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de les despeses executades amb 
càrrec als fons percebuts. 

 

9. PAGAMENT DE LES AJUDES 

L’import total màxim de finançament de cada projecte es de 45.000 euros.  

El pagament de l’ajuda concedida està supeditat a l’execució del projecte amb les condicions 
i compromisos de paquets de treball que s’especifiquen en la resolució. 

Es realitzaran els pagaments de conformitat amb els terminis següents:  

- 50% a l’inici del projecte 

- 50% als 6 mesos d’execució del projecte, una vegada presentada i valorada la 
memòria del primer semestre. 
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Els beneficis que pugueren derivar-se de la transferència del projecte, es dedicaran 
inicialment a compensar l’ajuda rebuda. Els beneficis restants es distribuiran de conformitat 
amb allò establert en la Normativa sobre patents derivades de la investigació de la 
Universitat de València, vigent en eixe moment.  En el cas que la transferència es formalitze 
mitjançant la creació d’una spin-off, la Universitat de València, negociarà amb els socis de la 
nova empresa, les fòrmules adequades per fer efectiu el retorn econòmic de la transferència. 

Si un projecte de valorització es transferit o llicenciat durant el període d’execució, la 
quantitat que no s’haja lliurat o executat s’haurà de reintegrar al Vicerectorat d’Investigació i 
Política Científica, per a ser utilitzada en altres projectes de valorització. 

10. JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE 

El beneficiari haurà de justificar l’ajuda mitjançant la presentació de la documentació 
següent: 

-15 dies abans de la finalització del sisè mes d’execució del projecte, s’haurà de 
presentar una Memòria tècnica que continga el treball realitzat durant el període executat, i 
constatant el compliment del cronograma establert en la sol·licitud i en la resolució de 
concessió,  s’haurà d’afegir una Memòria econòmica justificativa de les despeses totals 
executades en el projecte. 

-en el termini màxim de 2 mesos des de la finalització del projecte, s’haurà de presentar 
una Memòria tècnica que continga el treball realitzat durant tota la duració del projecte, i 
els resultats finals obtinguts. S’haurà d’afegir una Memòria econòmica justificativa de les 
despeses totals executades amb càrrec al projecte. 

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, s'hi podrà interposar  
recurs contenciós administratiu davant els Jutjats del contenciós administratiu,  segons 
estableixen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en relació amb l’article 45 i següents de la 
Llei 29/1998 de la Jurisdicció Contenciós administrativa i  l'article 231 dels Estatuts de la 
Universitat de València, en el termini dos mesos comptadors a partir de l'endemà de la data 
de publicació d'aquesta Resolució, així com, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició 
davant el mateix òrgan que l’ha dictat,  en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la 
data de publicació d'aquesta Resolució, sense perjudici que puga interposar-se qualsevol 
altre recurs que s’estime procedent. 

 

València, 24 de maig de 2011 

EL VICERECTOR D’INVESTIGACIÓ I POLÍTICA CIENTÍFICA 

 

 

 

Pedro Carrasco Sorlí 


