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PROGRAMA VALORITZA I TRANSFEREIX 

CONVOCATÒRIA 2012 

1. INTRODUCCIÓ 

El programa VALORITZA I TRANSFEREIX és un instrument del Vicerectorat d’Investigació i 
Política Científica per a fomentar la transferència de coneixement de la Universitat de 
València. Té com a nucli central el foment de la innovació en l’entorn socioeconòmic a través 
de la valorització dels resultats d’investigació generats en l’entorn universitari. 

Aquesta convocatòria s’emmarca en el projecte VLC-CAMPUS del Campus d’Excel·lència 
Internacional, que té per objecte la creació d’un pol científic tecnològic d’excel·lència en 
salut, comunicació i sostenibilitat a l’àrea metropolitana de la ciutat de València, i en el 
projecte Pla estratègic de transferència de l’OTRI de la Universitat de València (PETRA-UV), 
aprovat pel MICINN per al període 2010-2014. Així mateix, el programa VALORITZA I 
TRANSFEREIX està estretament lligat al Pla Estratègic de la Universitat de València (PEUV), 
en què s’estableix com a objectiu estratègic “Fomentar la creativitat i la producció científica, i 
potenciar la qualitat en l’activitat investigadora estimulant l’excel·lència i la transferència de 
coneixement, amb la finalitat de contribuir al desenvolupament i benestar social”.  

El programa VALORITZA I TRANSFEREIX té com a principal objectiu millorar les oportunitats 
d’explotació dels resultats d’investigació generats a la Universitat de València, promoure el 
desenvolupament i la maduració de dits resultats, i facilitar la seua transferència a l’entorn 
socioeconòmic. 

Així mateix, VALORITZA I TRANSFEREIX té com a objectius addicionals incrementar el 
nombre de comunicacions d’invenció i el nombre de sol·licituds de patents nacionals i 
internacionals, promoure la creació de noves Spin-off com a via per a la transferència de 
tecnologia, i fomentar la cultura de la cooperació i transferència en l’entorn universitari. 

 

2. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 

L’objecte d’aquesta 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. 

Els projectes de prova de concepte són projectes de validació de l’interès comercial de 
resultats d’investigació mitjançant el desenvolupament de prototips, demostradors, proves a 
escala real o un altre tipus d’actuacions que servisquen per a verificar la viabilitat d’aquests 
resultats. Per tant, VALORITZA I TRANSFEREIX no es tracta d’una convocatòria dirigida a 
projectes d’investigació. 
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3. PERSONES BENEFICIÀRIES 

D’aquesta convocatòria, se’n pot beneficiar qualsevol membre del personal docent i 
investigador de la Universitat de València, com també els investigadors contractats en el 
Programa Ramón y Cajal i Juan de la Cierva, i els investigadors contractats per la Fundació 
General de la Universitat de València. 

 

4. CONDICIONS DE LES AJUDES 

Les ajudes van destinades a finançar les despeses d’aquells projectes de proves de concepte 
que tinguen per objectiu la validació tècnica, mitjançant prototip, demostrador, assajos de 
viabilitat o un altre tipus d’actuacions d’interès per a la transferència i explotació de resultats 
d’investigació que, havent generat drets de propietat intel·lectual o industrial per la 
Universitat de València, hagen estat protegits mitjançant títols de propietat industrial i/o 
intel·lectual (d’ara endavant anomenats conjuntament com a PI), o bé siguen susceptibles 
de protecció sota qualsevol modalitat de PI.  

Els projectes de prova de concepte no poden finançar activitats d’investigació exploratòria 
per si mateixa.  

La quantia màxima de l’ajuda és de 45.000 euros per projecte. 

El període màxim d’execució dels projectes és 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 en resulte beneficiari. 

L’OTRI assignarà un  gestor a cada projecte per al seguiment del Projecte y de les 
actuacions de transferència. 

Són costos elegibles de l’ajuda: 

- Personal contractat (no pot superar el 50% del cost total del projecte).  

- Material fungible i petit equipament. 

- Viatges i dietes (la seua execució requereix l’autorització prèvia del Vicerectorat 
d’Investigació). 

- Contractació de serveis d’R+D i tecnològics.  

- Contractació d’altres serveis que estiguen lligats al desenvolupament del projecte. 

En el cas d’aquells projectes que busquen la validació d’un resultat amb drets de propietat 
en cotitularitat amb una altra entitat, és requisit per a la presentació de la sol·licitud aportar 
un escrit on es detalle la contribució de l’entitat cotitular al projecte. En cas de no produirse 
aquesta aportació per part de la entitat cotitular, es proposarà una modificació de l’acord de 
cotitularitat, que reflectisca l’aportació de la Universitat de Valencià per mitjà d’aquest 
programa. 
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5. FORMALITZACIÓ DE LES SOL·LICITUDS 

Els documents de sol·licitud d’ajuda, disponibles en l’adreça electrònica 
http://www.uv.es/~serinves/v/CONVOCATORIA_VALOR_2012/INDEX.shtml, degudament 
emplenats per l’investigador o la investigadora principal del projecte, s’han de presentar al 
registre d’entrada de la Universitat de València, adreçats al Vicerectorat d’Investigació i 
Política Científica. Una vegada presentada la sol·licitud d’ajuda per registre d’entrada, s’ha 
d’enviar, en format Word i per correu electrònic a l’adreça otri@uv.es  

A la sol·licitud d’ajuda s’ha d’adjuntar una Memòria del Projecte, segons el model disponible 
en l’adreça electrònica esmentada, que ha de ser degudament emplenada i, entre altra 
informació, ha de contenir: 

a) Explicació del projecte de prova de concepte que es pretén finançar amb l’ajuda 
sol·licitada.  

b) Resultat d’investigació de partida i anàlisi de novetat i de potencial de protecció 
d’aquest, en cas que no es trobe protegit en el moment de sol·licitar l’ajuda. 

c) Definició del producte o servei que es pretén obtenir. Aplicacions, avantatges 
competitius i diferencials respecte de productes o serveis disponibles en el mercat en 
el moment de sol·licitar l’ajuda. 

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

e) Pla de treball, on s’ha de descriure amb detall els paquets de treball que cal realitzar, 
les fases i els recursos necessaris, que poden ser interns o externs a la Universitat de 
València. Cal establir 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 i pla de finançament del projecte per semestres. 

Es recomana comunicar a l’OTRI la intenció de participar en la convocatòria tan aviat com 
siga possible, a fi de rebre orientació sobre la proposta de projecte. 

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

 

6. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 

S’estableix un únic termini per a la presentació de sol·licituds, que finalitza el dia 11 de juliol 
de 2012. 

 

7. AVALUACIÓ I SELECCIÓ DE PROPOSTES 

Les sol·licituds presentades són avaluades per una comissió d’avaluació que, presidida pel 
Vicerector d’Investigació i Política Científica, està composta per: 
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- Tres representants de la Comissió d’Investigació de la Universitat de València, 
designats pel Vicerector d’Investigació i Política Científica. 

- Un representant de l’OTRI. 

La comissió d’avaluació pot recollir informes externs per a avaluar les propostes presentades. 

L’avaluació es du a terme basant-se en els criteris següents: 

a) Valoració cientifico-tècnica de la proposta:  

a. Qualitat científica i potencial innovador de la proposta. 

b. Viabilitat tècnica i econòmica de complir els objectius proposats. 

b) Valoració del potencial de transferència: 

a. Potencial de mercat, producte o servei resultant del projecte, avantatges 
competitius i mercat a què es dirigeix. Grau de maduresa del resultat 
d’investigació de partida i grau de proximitat al mercat. 

b. Importància social de la necessitat que es busca satisfer o solucionar amb el 
resultat del projecte, i la seua contribució a la millora de la qualitat de vida i la 
sostenibilitat de l’entorn socioeconòmic. 

c. La possibilitat que el resultat del projecte siga susceptible de ser protegit 
mitjançant títols de propietat industrial o intel·lectual a nom de la Universitat de 
València. En cas que el resultat de partida ja es trobe protegit a nom de la 
Universitat de València, caldrà valorar la possibilitat que el resultat del projecte 
genere millores o ampliacions de l’objecte protegit de manera que millore 
ostensiblement el seu potencial de transferència.  

Una vegada avaluades les sol·licituds, el Vicerectorat d’Investigació i Política Científica haurà 
de dictar una resolució provisional de concessió de les ajudes, a proposta de la Comissió 
d’Investigació. Una vegada publicada la resolució provisional, s’hi podran presentar 
al·legacions durant un termini màxim de 10 dies hàbils. Transcorregut aquest termini i 
estudiades les al·legacions presentades, si és el cas, es publicarà la resolució definitiva de 
concessió de l’ajuda. 

 

8. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS DE LES AJUDES 

L’acceptació de l’ajuda s’ha de formalitzar mitjançant la signatura de tots els membres de 
l’equip investigador del projecte que en resulte beneficiari, segons el model que s’adjunta 
com a annex a aquesta convocatòria. 

L’equip investigador s'obliga a realitzar els treballs proposats en el projecte i que es fixen en 
la resolució de l’ajuda, en els termes que s’hi indiquen. 

L’ajuda concedida es pot declarar resolta anticipadament per alguna de les causes següents: 

 renúncia de l’investigador o la investigadora principal, després de comunicar-ho per 
escrit al Vicerectorat d’Investigació i Política Científica, 
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 revocació de l’ajuda resolta pel Vicerectorat d’Investigació i Política Científica, després 
de la tramitació d’un expedient que ha d’incloure tràmit d’audiència a l’investigador o 
la 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 
o pèrdua sobrevinguda del potencial interès en la transferència de la 

investigació. 
La resolució anticipada de l’ajuda pot comportar el reintegrament de les quantitats 
romanents en el projecte o, fins i tot, de les quantitats gastades de manera incorrecta. 

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

Les persones beneficiàries tenen l’obligació de comunicar a la Universitat de València, per 
mitjà del Servei d’Investigació, l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos 
que financen les activitats subvencionades. Aquesta comunicació s’ha d’efectuar tan aviat 
com es conega i, en tot cas, abans de la justificacióeconómica final dels fons percebuts en la 
present convocatòria. 

 

9. PAGAMENT DE LES AJUDES 

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

Es realitzaràn els pagaments següents: 

- Un pagament avançat a l’inici del projecte. 

- Un segon pagament al cap de 6 mesos d’execució del projecte, una vegada 
presentada i valorada la Memòria Tècnica i Econòmica justificativa del primer 
semestre a què es fa referència en el punt 10 d’aquesta convocatòria. 

L’import de cada pagament es realitzarà en funció al pla de finançament del projecte per 
semestres, que s'haurà de recollir en la Memòria del Projecte.. 

En qualsevol cas, l'import sol·licitat  per al primer semestre no podrà superar el 80% de 
l'ajuda sol·licitada.  

Els beneficis que es puguen derivar de la transferència del projecte cal dedicar-los 
inicialment a compensar l’ajuda rebuda. Els beneficis restants es distribuiran d’acord amb el 
que estableix la normativa sobre patents derivades de la investigació de la Universitat de 
València, vigent en aquest moment. Si la transferència es formalitza mitjançant la creació 
d’una empresa derivada (spin-off), la Universitat de València negociarà amb els socis de la 
nova empresa les fórmules adequades per a fer efectiva el retorn econòmic de la 
transferència. 

Si un projecte de valorització és transferit o llicenciat durant el seu període d’execució, la 
quantitat que no s’haja lliurat o executat s’ha de destinar al fons del programa VALORITZA I 
TRANSFEREIX per a ser utilitzada en altres projectes de valorització. 
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10. JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE 

La persona beneficiària ha de justificar les ajudes mitjançant la presentació de la 
documentació següent: 

- 15 dies abans de finalitzar el sisè mes d’execució del projecte, s’ha de presentar una 
Memòria Tècnica que continga el treball realitzat durant el període executat i en què 
es constate 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 
executades durant aquest període. 

- Abans de 2 mesos des de la finalització del projecte, s'haurà de presentar una 
Memòria Tècnica que continga el treball realitzat durant tota la durada del projecte i 
els resultats finals obtinguts. S'haurà d’afegir una Memòria Econòmica justificativa 
de les despeses totals executades en el projecte. 

Els imports no executats o no acceptats en la justificació han de ser reintegrats al 
Vicerectorat d’Investigació en un termini no superior a tres mesos des de la finalització del 
projecte. 

 

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un 
recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa, d’acord 
amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992 de règim jurídic dels administracions públiques 
i del procediment administratiu comú, en relació amb l’article 45 i següents de la Llei 
29/1998 de la jurisdicció contenciosa administrativa i l’article 231 dels Estatuts de la 
Universitat de València, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà de la 
data de publicació d’aquesta resolució, i, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició 
davant el mateix òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la 
data de publicació d’aquesta resolució, sense perjudici que es puga interposar qualsevol 
altre recurs que s’estime procedent. 

 

València, 8 de juny de 2012 

El vicerector d’Investigació i Política Científica 

 

 

 

Pedro Carrasco Sorlí 


