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PROGRAMA VLC-BIOCLINIC 
SUBPROGRAMA [A]  

CONVOCATÒRIA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
 

RESOLUCIÓ DE 28 DE NOVEMBRE DE 2014 DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE 
VALÈNCIA PER LA QUAL ES FA PÚBLICA LA CONVOCATÒRIA D'AJUDES PER A LA 
REALITZACIÓ DE PROJECTES D’INVESTIGACIÓ TRASLACIONAL EN COOPERACIÓ ENTRE EL 
PERSONAL D’INVESTIGACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA I DE L'INCLIVA, EN EL MARC 
DEL CAMPUS D'EXCEL·LÈNCIA INTERNACIONAL VLC/CAMPUS 
 

ANTECEDENTS    

La recerca biomèdica i en ciències de la salut és un instrument clau per millorar la qualitat i 
l'expectativa de vida dels ciutadans i per augmentar el seu benestar. Els constants avanços 
científics i la seua aplicació a l'àmbit sanitari, exigeixen un enfocament traslacional i 
multidisciplinari de la investigació en biomedicina mitjançant una estreta col·laboració entre 
investigadors no biomèdics de l'àmbit de les ciències bàsiques i experimentals, les ciències de la 
vida, les ciències humanes i socials o d'enginyeria amb investigadors de l'àmbit biomèdic. Es 
pretén obtenir, d'aquesta manera, una recerca de qualitat que done resposta als reptes que 
planteja la recerca biomèdica i una millor i més ràpida implantació dels avanços científics en la 
prevenció, diagnòstic i tractament de les malalties, així com una cura més ètica i eficient dels 
pacients. 

Les entitats promotores del Campus d'Excel·lència Internacional VLC/CAMPUS tenen un gran pes 
en l'activitat científica i de transferència de coneixement en el seu entorn territorial a l'àrea de 
salut i han acordat mobilitzar recursos per posar en marxa iniciatives d'excel·lència que permeten 
sostenir i incrementar la seua forta implicació amb l'entorn productiu i assistencial. 

La Universitat de València, en el marc de les activitats del Campus d'Excel·lència Internacional, 
VLC/CAMPUS, vol aprofitar aquesta fortalesa i establir aliances concretes amb les fundacions 
hospitalàries que estan fortament relacionades amb l'àrea d'especialització en salut de 
VLC/CAMPUS per establir accions d’investigació coordinades que suposen projectes 
col·laboratius innovadors. 

La Fundació per a la Investigació de l'Hospital Clínic Universitari de València-Institut 
d’Investigació Sanitària, INCLIVA, té com a objecte genèric impulsar, promoure, afavorir i executar 
la investigació científica i tècnica i la docència tant en el sí de l'Hospital Clínic i el seu Departament 
de Salut com en els grups d’investigació adscrits pertanyents a la Universitat de València i a 
l'Institut Universitari Institut Valencià d’Infertilitat, IUIVI. 

Conscients que els processos d'innovació i transferència de coneixement requereixen de la 
col·laboració multidisciplinària entre professionals de diferents àmbits, ambdues entitats han 
acordat la posar en marxa el Programa VLC-Bioclínic, que contempla actuacions (subprograma A i 
subprograma B) entre el personal de recerca de la Universitat de València i l'Institut 
d’Investigació Sanitària INCLIVA: 
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− Subprograma A de cooperació en recerca traslacional: Ajudes per a la realització de 
projectes col·laboratius innovadors. Les ajudes concedides amb càrrec a aquest 
subprograma seran finançades per l' l'Institut d’Investigació Sanitària INCLIVA i per la 
Universitat de València en dues convocatòries diferents que es publicaran 
simultàniament. Aquestes convocatòries es faran públiques al desembre de 2014. 

− Subprograma B de propostes preparatòries per a projectes d'innovació en cooperació: 
Ajudes per a la realització accions exploratòries per a la formulació nous projectes 
d'innovació en cooperació. Aquesta convocatòria es farà pública en el primer trimestre de 
2015. 

La participació del personal investigador d'ambdues institucions en aquestes convocatòries ha 
d'influir positivament en l'àmbit de la millora científica, contribuint a l'activitat científica, 
d'innovació i de transferència i creant un flux de coneixement bidireccional entre tots dos 
entorns. 

La concessió d'ajudes es realitzarà en règim de concurrència competitiva d'acord amb els 
principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació exigits en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

1. OBJECTE 

L'objecte de la present convocatòria és la concessió d'ajudes per a la realització de projectes de 
cooperació en investigació traslacional, subprograma A de el Programa VLC-Bioclínic, entre el 
personal de recerca de la Universitat de València i de l'INCLIVA, en el Marc de VLC/CAMPUS. 

Aquestes ajudes estaran destinades finançar projectes de recerca conjunts, amb clara orientació 
innovadora i de transferència de coneixement, codirigits per investigadors de l'INCLIVA i de la 
Universitat de València, en els quals es requereix la col·laboració multidisciplinària entre 
investigadors no biomèdics, de l'àmbit de les ciències bàsiques i experimentals, les ciències de la 
vida, les ciències humanes i socials o d'enginyeria; i investigadors de perfil biomèdic. 

Així mateix i d'altra banda, l ‘INCLIVA farà pública la seua pròpia convocatòria dins d'aquest 
mateix subprograma A de cooperació en investigació traslacional. 

2. FINANÇAMENT I DESPESES SUBVENCIONABLES   

El pressupost total del subprograma A de VLC-Bioclínic serà de fins a 177.000 euros. El 
finançament de les ajudes comptarà amb fons del Campus d'Excel·lència Internacional, 
VLC/CAMPUS, que procedeixen del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i amb fons de l'INCLIVA. 

La dotació màxima total de la present convocatòria de la Universitat de València, corresponent al 
subprograma A, serà de 88.500,00 euros i estarà condicionada a l'existència de fons en l'orgànica 
6770059170 específica 20130560 del pressupost de l'exercici 2015 de la Universitat de València. 
Cada projecte, obtindrà un finançament màxim de 44.250€. 

La dotació de la convocatòria corresponent al INCLIVA d’aquest mateix subprograma A, serà de 
88.500€ i estarà condicionada a l’existència de fons corresponents al pressupost de l’exercici 
2015 de projecte col·laboratius. 
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Les ajudes podran finançar, total o parcialment el pressupost sol·licitat i la quantia es 
determinarà, en cada cas, d'acord amb els criteris d'avaluació i selecció que s'establisquen. 

Els conceptes susceptibles de finançament seran: 

− Despeses de personal per a la contractació de dos investigadors (llicenciats o amb 
titulació equivalent): un investigador no biomèdic, de l'àmbit de les ciències bàsiques i 
experimentals, les ciències de la vida, de les ciències humanes i socials o d'enginyeria, i un 
investigador biomèdic; tots dos a temps complet durant un màxim nou mesos que hauran 
de treballar conjuntament en el desenvolupament del projecte proposat. 

No seran subvencionables les retribucions de personal fix o vinculat estatutàriament o 
contractualment a la Universitat de València o a l'INCLIVA, ni les despeses corresponents a 
material inventariable, ni a material d'ús administratiu. 

Les ajudes concedides a l'empara d'aquesta convocatòria seran compatibles amb altres ajudes o 
subvencions, destinades a finançar altres costos necessaris per al desenvolupament del projecte 
proposat. 

L'investigador principal haurà de comunicar a la Universitat de València les ajudes que s'hagen 
obtingut o sol·licitat per al mateix projecte, tant en iniciar-se el mateix com a qualsevol moment 
posterior. 

3. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS 

Podrà sol·licitar aquestes ajudes qualsevol membre del personal docent investigador pertanyent a 
la plantilla de professorat de la Universitat de València i el personal investigador contractat en el 
marc de convocatòries públiques per a la incorporació de doctors del Programa Especial 
d'Estabilització d'Investigadors Reincorporats de la UV, amb la categoria de doctor i amb 
dedicació a temps complet. 
 
La sol·licitud haurà d'anar acompanyada per una memòria del projecte, que haurà de ser signada 
per dos Investigadors Principals, un UV i un altre INCLIVA. A més, el projecte comptarà sempre 
amb un equip d’investigació compost per un Grup d’Investigació d'INCLIVA amb un altre Grup 
d’Investigació pertanyent a la Universitat de València -no adscrit a INCLIVA. 

A l'efecte d'aquest subprograma A, tant en la convocatòria de la UV com en la de l'INCLIVA, es 
consideraran investigadors INCLIVA: 

− Investigadors del Departament de Salut València Clínic Malvarrosa (incloent els 
investigadors de la UV amb plaça vinculada als serveis assistencials d'aquest Departament 
de Salut) 

− Investigadors contractats per l'INCLIVA 
− Investigadors de la UV adscrits a INCLIVA mitjançant el conveni subscrit entre la UV i 

l'INCLIVA 
− Investigadors del IUIVI adscrits a INCLIVA 

Per a un mateix projecte, es presentarà una única sol·licitud d'ajudes al subprograma A (bé a la 
convocatòria de la UV o bé a la de l'INCLIVA). L'incompliment d'aquest requisit invalidarà totes 
les sol·licituds presentades per a aquest projecte. 
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Els sol·licitants podran presentar-se en qualitat d'Investigadors Principals en una única proposta 
al subprograma A (bé a la convocatòria de la UV o bé a la de l'INCLIVA). En la resta de propostes, 
si les hi hagués, hauran d'anar en qualitat de participants. 

4. MEMÒRIA 

La memòria del projecte haurà d'ajustar-se al model subministrat en el formulari de sol·licitud i 
haurà de justificar la importància que té per als grups de recerca implicats la participació en el 
projecte sol·licitat i el fet que per al seu futur desenvolupament pot tenir la col·laboració 
cientificotècnica a les diferents àrees de la seva activitat. 

Es tindrà en compte la participació d'empreses en el projecte conjunt, la qualitat de les 
aportacions cientificotècniques en el desenvolupament del projecte o l'existència d'un compromís 
de co-finançament privat mitjançant contribucions en espècie o dineràries. 

5. PERÍODE D’EXECUCIÓ 

El període d'execució dels projectes finançats s'estendrà des de la data de la resolució de 
concessió definitiva fins al 15 de desembre de 2015. 

6. FORMALIZACIÓ DE LAS SOL·LICITUDS 

El formulari de sol·licitud haurà d'anar signat pel sol·licitant, que també actuarà com a 
Investigador Principal, i presentar-se segons el model que se subministrarà a la pàgina web 
http://vlc-bioclinic.es/  i a la pàgina web del Servei d’Investigació de la UV. 
  
La sol·licitud haurà d'anar acompanyada per una memòria que haurà d'estar signada per dos 
Investigadors Principals, un UV i un altre INCLIVA. 

La presentació de sol·licituds originals, sense perjudici del que es disposa en l'article 38 de la Llei 
30/1992, es realitzarà preferentment en el Registre d'Entrada de la Universitat de València, 
dirigides al Vicerectorat d’Investigació i Política Científica, que serà l'òrgan competent per 
resoldre.  

Una vegada presentada la sol·licitud per Registre d'Entrada, s'haurà d'enviar, en format digital, 
per correu electrònic, a l'adreça següent: vlc-bioclinic@uv.es   

El termini de presentació de sol·licituds començarà el dia de la data de la publicació d'aquesta 
convocatòria i finalitzarà el 30 de desembre de 2014, tots dos inclusivament. 

Si la documentació aportada fóra incompleta, en compliment de l'article 71 de la llei 30/1992, de 
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu 
Comú, es requerirà al sol·licitant perquè, en el termini de deu dies hàbils, complete la 
documentació o esmene les deficiències, amb advertiment que, si no ho fes, implicarà el 
desistiment de la sol·licitud. 

Els interessats aportaran, en la formalització de les sol·licituds, els següents documents: 

http://vlc-bioclinic.es/
mailto:vlc-bioclinic@uv.es
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− Sol·licitud signada pel sol·licitant. 
− Memòria del Projecte d’Investigació signada per tots dos Investigadors Principals. 
− Descripció del perfil requerit per al lloc d'investigador no biomèdic, de l'àmbit de les 

ciències bàsiques i experimentals, les ciències de la vida, de les ciències humanes i socials 
o d'enginyeria. 

− Descripció del perfil requerit per al lloc d'investigador biomèdic. 
− Documentació addicional: informació relativa a altres fonts de finançament rebudes per al 

desenvolupament del projecte de recerca proposat. 

7. ÓRGAN I CRITERIS D’AVALUACIÓ 

Comissió Mixta d’Avaluació 

L'avaluació de les sol·licituds es realitzarà conforme als criteris establerts en la present 
convocatòria per una comissió mixta UV-INCLIVA que estarà composta de forma paritària per: 

− Dr. Josep Redón, Director Científic d'INCLIVA 

− Dr. Rafael Carmena, Director General / Dra. Marta Peiró, Sotsdirectora Científica 
d'INCLIVA 

− Dra. Pilar Campins, Vicerectora d’Investigació i Política Científica de la UV 

− Dra. Clara Martínez Fuentes, Vicerectora de Sostenibilitat i Planificació de la UV 

O per les persones en qui deleguen. 

La Comissió Mixta d'Avaluació podrà sol·licitar un informe sobre la rellevància cientificotècnica i 
la viabilitat de les propostes presentades als experts que estime oportú. Una vegada rebuts els 
informes, la Comissió Mixta d'Avaluació prioritzarà els projectes en funció del resultat de 
l'avaluació. 

Criteris d’Avaluació 

L'avaluació i selecció de les propostes s'efectuarà segons els següents criteris: 

a) Qualitat dels grups de recerca participants (30%) 

b) Qualitat tècnica i impacte previsible del projecte d'I+D, objectius i metodologia del 
projecte (60%): 

− Qualitat tècnica i impacte previsible del projecte en funció de l'adequació de l'enfocament, 
metodologia i pla de treball dissenyat 

− Aplicabilitat dels resultats i impacte soci-econòmic previsible 

− Grau d'innovació i progrés en relació amb l'estat actual de coneixements i de la tècnica, 
tenint en compte el nivell risc associat al projecte i la seua patentabilidad 
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− Proximitat al mercat. Generació i explotació de patents i obertura de nous mercats 

− Valor de la cooperació 

− Existència de cofinançament privat 

− Qualitat de les aportacions cientificotècniques de l'empresa al desenvolupament del 
projecte 

c) Adequació del pressupost a les activitats previstes (10%). 

8. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ I RESOLUCIÓ 

La concessió o denegació de les ajudes es realitzarà a proposta de la Comissió Mixta d'Avaluació 
creada a aquest efecte, informada la Comissió d’Investigació de la UV, i es produirà en el termini 
aproximat de tres mesos a partir de la data de finalització del termini de presentació de 
sol·licituds. 

La Proposta de Concessió Provisional, amb la relació de les ajudes concedides i denegades, es 
realitzarà, per resolució del Vicerectorat de Recerca i Política Científica de la UV i es publicarà a la 
pàgina web http://vlc-bioclinic.es/ i a la pàgina web del Servei d’Investigació de la UV, concedint 
un termini de deu dies hàbils a partir de l'endemà al de la seua publicació per procedir a 
l'acceptació o renúncia a l'ajuda proposada o bé per presentar al·legacions, segons l'estipulat en 
l'article 24.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. 

  
La presentació d'al·legacions implicarà la no acceptació d'aquesta proposta i el seu rebuig fins que 
siguen examinades les al·legacions presentades. 

El document d'acceptació estarà disponible als portals web esmentats anteriorment. 
En el cas que es presentaren al·legacions, s'hauran de resoldre per la Comissió Mixta d'Avaluació. 

Una vegada resoltes, es publicarà la Resolució de Concessió Definitiva en la qual s'especificarà el 
nombre de registre de la sol·licitud, el nom i cognoms dels investigadors o investigadores 
responsables, així com la quantitat concedida. 

Contra la Resolució de Concessió Definitiva, que esgota la via administrativa, cabrà recurs 
contenciós administratiu previ, si escau, recurs potestatiu de reposició. 

Es podrà declarar deserta la convocatòria per incompliment de les condicions exigides en la 
mateixa. 

9. PAGAMENT DE LES AJUDES 

El pagament de l'ajuda es realitzarà conforme als termes que s'especifiquen en la resolució de 
concessió definitiva. Les ajudes seran posades a la disposició dels beneficiaris després de dictar-se 

http://vlc-bioclinic.es/
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la citada resolució i no havent obtingut comunicació negativa sobre l'acceptació de les mateixes 
per part dels beneficiaris. 

10. OBLIGACIONS DELS GRUPS D’INVESTIGACIÓ  

En el cas que les accions proposades en el marc del projecte d’investigació requerisquen la 
participació de pacients i/o la utilització de mostres d'origen humà, s'haurà de comptar amb el 
vistiplau previ dels corresponents Comitès Ètics d’Investigació Clínica. 

De la mateixa manera, si es requereix de la utilització d'animals d'experimentació, haurà 
d'obtenir-se prèviament l'autorització per part dels corresponents Comitès de Benestar Animal. 

11. JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES  

Els investigadors estan obligats a realitzar les activitats finançades en els termes de la resolució 
de concessió, i a justificar la seua realització, adjuntant una memòria amb les accions realitzades i 
els resultats obtinguts. 

Els beneficiaris hauran de sotmetre's a les actuacions de comprovació a efectuar pels òrgans de 
gestió de les entitats gestores de les ajudes, així com qualssevol altres de comprovació i control 
financer que puguen realitzar els òrgans de control competents, aportant quanta informació li 
siga requerida en l'exercici de les actuacions anteriors. 

En el cas de rebre finançament públic o privada que complemente l'ajuda, els beneficiaris hauran 
de comunicar a la Comissió Mixta la concessió d'aquestes ajudes. 

La justificació de les ajudes es realitzarà mitjançant la presentació de la següent documentació 
abans del 31 de gener de 2016. 

a) Memòria cientificotècnica del detall del treball realitzat durant el període d'execució del 
projecte 

b) Justificació econòmica de les despeses executades 

c) Si escau, justificació econòmica del co-finançament del projecte prevista en la sol·licitud 
del projecte 

Qualsevol modificació del projecte inicial haurà de sol·licitar-se amb anterioritat a la finalització 
del mateix, en la forma en què s'indicarà en la resolució de concessió. L'òrgan competent per a la 
resolució d'aquestes sol·licituds podrà aprovar o rebutjar tal sol·licitud a proposta de la Comissió 
Mixta. 

12. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES  

La UV compleix íntegrament la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal i manté, especialment, el compromís de confidencialitat sobre qualsevol dada aportada. 

La UV ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el grau de seguretat requerit, 
segons la naturalesa de les dades personals tractats i les circumstàncies del tractament a fi 
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d'evitar, en la mesura del possible i sempre segons l'estat de la tècnica, la seua alteració, pèrdua, 
tractament o accés no autoritzat. 

Les dades personals relatives als sol·licitants que estiguen inclosos en els documents referits a les 
presents bases s'incorporaran al fitxer de la UV. Aquestes dades es destinaran a facilitar als 
sol·licitants els serveis que duu a terme la UV per a la convocatòria, concessió i gestió de les 
ajudes.  

13. OBSERVACIONS 

La presentació d'una sol·licitud per a aquestes ajudes suposa, per part del candidat, l'acceptació 
expressa tant d'aquestes bases com dels criteris i decisions que la Fundació INCLIVA i la UV 
puguen prendre davant qualsevol dubte d'interpretació sobre els requisits i condicions fins a aquí 
enunciats. 

La detecció d'un incompliment d'aquestes bases, qualsevol que siga el moment en què aquesta es 
produïsca i independentment de l'estat en què es trobe la sol·licitud dins del procés de 
preselecció, selecció o concessió de les ajudes, suposarà la cancel·lació automàtica de l'esmentada 
sol·licitud o de l'ajuda si aquesta hagués estat concedida. 

Els sol·licitants accepten de forma expressa la plena validesa dels registres i mitjans electrònics i 
telemàtics gestionats pels sistemes informàtics de la Fundació INCLIVA i de la UV com a prova 
plenament vàlida davant eventuals reclamacions o procediments judicials o extrajudicials 
vinculats a la sol·licitud, selecció, concessió, denegació i ús de les ajudes. 

14. LEGISLACIÓ APLICABLE 

En allò no previst per la convocatòria, aquesta s'haurà d'interpretar conforme la legislació 
aplicable a les ajudes i altres aportacions dineràries sense contraprestació realitzades pels ens 
pertanyents al sector públic de la Comunitat Valenciana, això és, Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions; Llei 9/2008, de 3 de juliol, que modifica la Llei 8/1998, de 9 
de desembre, de Fundacions de la Comunitat Valenciana i Llei d'Hisenda Pública del Decret 
Legislatiu de 26 de juny de 1991. 

Valencia, a 1 de desembre de 2014 

VICERECTORA D’INVESTIGACIÓ I POLÍTICA CIENTÍFICA 

 

 

 

 

Dra.          Pilar Campins Falcó 
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