
 

 

ANNEX 1 

Normes generals de procediment 

1.- Objecte i àmbit 

L’objecte de la present resolució és regular el procediment de concessió, en règim de publicitat, 
objectivitat i concurrència competitiva, de les diferents ajudes a la investigació que s’especifiquen als 
annexos 2, 3 i 4. 

2.- Formalització i presentació de les sol·licituds 

2.1 Les sol·licituds hauran de presentar-se, en el termini de 20 dies naturals mes a comptar a partir 
del dia següent a la publicació de la convocatòria en el lloc web de la Universitat de València  

2.1 Les sol·licituds, adreçades al Vicerectorat d’Investigació i Política Científica, hauran de presentar-
se, amb tota la documentació requerida, en el Registre Electrònic de la Universitat de València 
disponible en la Seu Electrònica i accessible mitjançant l’adreça electrònica http://entreu.uv.es, on es 
trobaran disponibles els formularis corresponents a cadascuna de les ajudes que es convoquen 
mitjançant aquesta resolució.  

La utilització dels mitjans electrònics establits serà obligatòria tant per a la notificació o publicació 
dels actes administratius que es dicten, com per a la presentació de sol·licituds, escrits i 
comunicacions pels interessats, tret d'aquells actes administratius per als quals es dispose 
específicament un mitjà distint. 

2.2 La presentació de la sol·licitud requerirà de qualsevol dels mitjans d’identificació i autenticació 
següents: 

  -DNI electrònic o qualsevol altre certificat electrònic compatible amb la Seu Electrònica 

  -identificació amb usuari i contrasenya de correu electrònic de la Universitat de València 

  -usuari registrat en la pròpia Seu, necessari en cas de no poder accedir per cap dels 
mètodes anteriors. 

2.3 En cas que siga la primera vegada que s’accedeix a la Seu Electrònica de la UV, l’usuari haurà 
d’acceptar les condicions generals d’us i la política de protecció de dades. 

2.4 Una vegada completada la sol·licitud, l’usuari haurà d’enviar telemàticament el formulari 
mitjançant el botó “Enviar” de la pestanya “Finalitzar”. Enviada la sol·licitud, pareixerà en la 
pantalla la informació següent: 

  -identificador de la sol·licitud 

  -data i hora de presentació de la sol·licitud 

  -nº de registre 

  -empremta digital del document 

-botó “Obtenir document”, que permet obtenir copia en PDF de la sol·licitud enviada 

De conformitat amb allò establert en el Reglament del Registre Electrònic de la Universitat de 
València i en els articles 24 i següents de la Llei 11/2007, les sol·licituds presentades mitjançant 
aquest procediment tenen validesa legal, per tant, no requereixen la seua presentació en 
un registre presencial. 
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2.5 Des de “El meu lloc personal” disponible a la Seu Electrònica els interessats podràn accedir a 
totes les sol·licituds i tràmits presentats i: 

-consultar  en tot moment l'estat de l'expedient administratiu  

  -afegir documentació complementària a les sol·licituds presentades, durant el període de 
presentació de sol·licituds establert en cada convocatòria i durant el termini per a realitzar 
subsanaments establert en la Llei 30/1992. 

  -accedir i consultar les comunicacions i notificacions efectuades per la Universitat de 
València relacionades amb les sol·licituds presentades. 

2.6 El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà al dia següent de la publicació d’aquesta 
resolució al Tauler d’Anuncis i a la pàgina web del Servei d’Investigació, i la seua duració serà 
d’un mes a comptar a partir del dia següent a la publicació de la convocatòria en el lloc web de 
la Universitat de València, tret que s’especifique altra cosa en l’annex corresponent. 

3.-Instrucció del procediment  

La instrucció del procediment anirà a càrrec del Servei d’Investigació, que realitzarà les actuacions 
escaients per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades segons les quals s’ha 
de pronunciar la resolució.  

Les comunicacions de totes les actuacions que es realitzen en el procediment de concessió de les 
ajudes que es convoquen mitjançant aquesta resolució es realitzaran a través dels mitjans 
electrònics que s'estableixen en aquesta convocatòria, tret d'aquells actes administratius per als 
quals es dispose específicament en aquesta convocatòria un mitjà distint.   Aixì, en cas de sol·licituds 
incompletes, els sol·licitants rebran per correu electrònic la notificació per a la subsanació de la 
sol·licituds. 

4.-Concessió i notificació de les ajudes  

4.1 Finalitzat el procés de selecció, la concessió o la denegació de les ajudes es realitzarà,  tenint en 
compte l’interès científic i institucional de les activitats proposades, els criteris establerts en 
cadascuna de les convocatòries i les disponibilitats pressupostàries del programa, a proposta de 
la Comissió d’Investigació, per Resolució del Vicerectorat d’Investigació i Política Científica. 

4.2 El termini màxim per a resoldre les sol·licituds presentades i per a la concessió de les ajudes que 
es convoquen serà de sis mesos a partir de dia següent de la publicació d’aquesta resolució, 
excepte aquelles convocatòries en què s’especifica un altre termini. Transcorregut el termini 
màxim sense haver dictat i notificat la resolució, s’entendrà desestimada la sol·licitud. 

4.3 La resolució de concessió es publicarà a la pàgina WEB del Servei d’Investigació, substituint 
aquest acte a la notificació i assortint els seus mateixos efectes d'acord amb el que estableix 
l'art. 59.6 de la Llei 30/1992. No obstant això, es podrà comunicar per correu electrònic a 
l’interessat l’adjudicació o no de l’ajuda i, en el seu cas, les condicions i import de l’adjudicació.  

4.4 L’adjudicació d’aquestes ajudes estarà condicionada a l’existència del crèdit adequat i suficient 
en el pressupost de l’anualitat pressupostària en la qual es faran efectives les ajudes. 

4.5 Les resolucions a què es refereixen els paràgrafs anteriors, exhaureixen la via administrativa, i 
contra aquestes s'hi podrà presentar, potestativament, un recurs de reposició davant el rector, 
segons estableix l'article 107 i següents de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en relació amb l'article 231 
dels Estatuts de la Universitat de València, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la 
seua publicació o directament recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, 
comptats des del dia següent a la data de la resolució, davant els òrgans de la Jurisdicció 
Contenciós Administrativa de la Comunitat Autònoma Valenciana. 
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5.-Protecció de dades 

5.1 Les dades subministrades per la persona interessada poden quedar incorporades al fitxer 
“Gestió de la investigació” titularitat de la Universitat de València, de conformitat amb la Llei 
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LLOPD) i Reial 
Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament de la 
LLOPD. 

5.2 La informació obtinguda serà processada exclusivament per a la gestió de les sol·licituds 
presentades. 

5.3 Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció que estableix el Reial 
Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la 
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i 
s’adoptaran les mesures de seguretat necessàries per garantir la confidencialitat i la integritat de la 
informació. 

5.4 Les dades seran publicades, a efectes de notificació, d’acord amb el punt 4.3 del annex 1 
d’aquesta resolució. 

5.5 Les persones interessades podran exercir els seus drets d’accés, rectificació cancel·lació i 
oposició, en compliment del que estableix la LLOPD, davant del Servei d’Investigació de la 
Universitat de València (avinguda Blasco Ibáñez, núm. 13, 46010 València). 
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