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Convocatòria d'ajudes per a «Xarxes d'Investigació en Ciències de l'Esport» per a l'any 2023 

DADEES CONVOCATÒRIA 
Títol Convocatòria d'ajudes per a «Xarxes d'Investigació en Ciències de l'Esport» per a l'any 2023 

Objetiu 

Les «Xarxes d'Investigació en Ciències de l'Esport» pretenen promoure la 
complementarietat de capacitats i recursos d'investigació existents entre grups 
d'investigació i gestors de diferents institucions i, d'aquesta manera, contribuir a la 
generació de sinergies de xarxes en àmbits estratègics i nous per al conjunt del sistema 
esportiu espanyol. Les Xarxes d'Investigació estan encaminades a la creació i dinamització 
de Xarxes temàtiques constituïdes per investigadors enquadrats en la mateixa o similar 
àrea temàtica de coneixement, així com per investigadors amb objectius comuns que 
requereixen una aproximació multidisciplinària. 

Entitat convocant Consell Superior d'Esports 

Web CSD2023 

Finalitat 

Facilitar que els grups participants puguen executar accions encaminades a planificar 
accions estratègiques científiques i tecnològiques futures, realitzar funcions 
d'assessorament científic, establir fòrums d'intercanvi de coneixement i detecció 
d'oportunitats, així com impulsar activitats de promoció i posicionament estratègic en 
projectes i programes internacionals i contribuir així a l'avanç de la investigació espanyola 
de ciències de l'activitat física i de l'esport. 

Termini TERMINI ENTITAT FINANÇADORA: de 16 de novembre al 7 de desembre 2022.  

CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS 
Duració Des de l'1 de gener al 15 de novembre de 2023 

Dotació No es concediran ajudes per import superior a 8.000 euros 

Requisits 

Podran ser entitats beneficiàries de les ajudes objecte d'aquesta convocatòria les 
universitats públiques o privades, i els seus centres adscrits, amb capacitat i activitat 
demostrada en R+D. 
Els integrants de la xarxa s'organitzaran segons les següents figures: 
a) Coordinador/a: serà la persona responsable de la consecució dels objectius 
proposats per la xarxa, i el/a encarregat/a de les comunicacions entre la Universitat i 
el Consell Superior d'Esports. 
b) Membres de l'equip: altres participants integrants de la Xarxa que formen part 
dels grups d'investigació. 
c) Totes les altres persones, empreses, federacions i altres entitats que participen en 
la consecució dels objectius de la xarxa, tindran la consideració de col·laboradors de 
la xarxa i no de membres de l'equip d'investigació. 
Compleix el requisit de vinculació el/la coordinador/al fet que tinga una relació 
funcionarial, estatutària, laboral (indefinida o temporal) o qualsevol altre vincle 
professional amb la universitat sol·licitant. Així mateix, compleixen el requisit de 
vinculació els membres de l'equip integrants de la xarxa que tinguen una relació 
funcionarial, estatutària, laboral (indefinida o temporal) amb la universitat sol·licitant 
o qualsevol altra universitat 
Els requisits del/a coordinador/a de la xarxa són els següents: 
a) Estar en possessió del grau de doctor. 
b) Complir el requisit de vinculació segons el que s'estableix en l'apartat Nové i 
pertànyer a la universitat sol·licitant. 
c) Haver sigut investigador principal d'algun projecte d'investigació aprovat, finalitzat 
o en vigor, en alguna convocatòria tant pública com privada. 

https://www.csd.gob.es/es/el-csd-presenta-21-redes-de-investigacion-en-ciencias-del-deporte-lideradas-por-universidades-espanolas
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Requisits 

Els requisits dels membres de l'equip de la xarxa, que actuaran en representació de 
cadascun dels grups participants descrits en la memòria cientificotècnica, són els 
següents: 
a) Estar en possessió del grau de doctor. 
b) Complir el requisit de vinculació segons el que s'estableix en l'apartat Nové. 
c) Almenys el 50% dels membres de l'equip de la xarxa, incloent-hi el coordinador/a 
d'aquesta, hauran de participar o haver participat com a investigador principal o com 
a membre de l'equip d'investigació en un projecte d'investigació finançat en alguna 
convocatòria pública o privada. 
 

Es podrà participar com a coordinador/a de la xarxa o com a membre de l'equip de la 
xarxa en una única sol·licitud d'aquesta convocatòria.  
 

En cada xarxa hauran de participar almenys 4 universitats espanyoles diferents, 
podent participar per cada universitat diferents grups d'investigació. 
De manera addicional, podran participar també altres universitats estrangeres. 
 

Al seu torn cada grup d'investigació participant haurà de tindre entre 1 i 4 
representants en la xarxa. 
 

També podran participar com a col·laboradors persones, empreses, federacions 
esportives o qualsevol altra entitat, en aquelles xarxes amb clar component 
d'innovació o transferència de la investigació, si bé cap d'elles computarà a l'efecte de 
grups d'investigació per a complir el mínim necessari per a formar una xarxa per a 
aquesta convocatòria. 

INFORMACIÓ DESPESES SUBVENCIONABLES 

Observacions 
pressupost 

    Despeses subvencionables:  
a) Despeses derivades de l'organització i assistència a activitats cientificotècniques de 
la xarxa, com ara reunions, comités, jornades o seminaris. S'inclouen despeses de 
publicitat, lloguer de sales, despeses de consultoria i traducció, així com despeses de 
viatge, allotjament i manutenció que s'imputen a aqueixes activitats. Només podran 
imputar despeses de viatges, allotjament i manutenció els membres de la xarxa 
(coordinador/a i membres de l'equip). No s'acceptaran despeses de viatges, 
allotjament i manutenció dels convidats i col·laboradors a les activitats 
cientificotècniques llevat que realitzen algun tipus de presentació en el marc de la 
xarxa i queden reflectides en la memòria tècnica justificativa. 
b) Despeses destinades a la difusió de les activitats de la xarxa. 
c) Despeses de desenvolupament i utilització d'eines web i informàtiques. 
d) Despeses d'inscripció a congressos científics, nacionals o internacionals de fins a un 
25% de la quantia total de l'ajuda concedida. 
e) Qualsevol altra despesa que no estiga expressament exclòs en aquesta 
convocatòria.  
 
No seran elegibles les següents despeses: 
a) Despeses de material inventariable o fungible, subministraments i productes 
similars. 
b) Despeses de quotes a societats científiques. 
c) Despeses de publicació i difusió de resultats científics derivats de la investigació dels 
grups participants en la xarxa. 
d) Despeses d'honoraris, ni cap altre tipus de sou o salari, per participació en activitats 
cientificotècniques ni pagaments a conferenciants. 
e) Despeses de menjars de treball, atencions de caràcter protocol·lari o similars. 
f) Despeses indirectes. 



Xarxes d'Investigació en Ciències de l'Esport (2023) [3 de 3] 
 

 
 

 

Altres ajudes 

La percepció d'aquestes ajudes serà compatible amb la percepció d'altres subvencions, 
ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat i els mateixos costos elegibles, 
procedents de qualssevol Administracions o entitats públiques o privades, nacionals o 
d'organismes internacionals fins al límit del cost de l'activitat subvencionada sense que 
s'admeta increment del cost per damunt de l'import del pressupost sol·licitat. 
En cas que les entitats beneficiàries reben altres ajudes o un altre tipus d'ingressos 
públics o privats per a la mateixa activitat subvencionada i amb conceptes de despesa 
semblants, hauran de fer-ho constar en el moment de la presentació de la sol·licitud o 
en el moment en el qual es produïsca la concurrència. 

INFORMACIÓ ADICIONAL 

 Documentació  
 preceptiva 

a) Memòria tècnica de la xarxa, que es presentarà necessàriament en els models 
normalitzats disponibles en la pàgina web del Consell Superior d'Esports, havent de 
respectar-se el contingut, extensió i format indicats en aquesta convocatòria i en els 
models normalitzats. 
b) «Curriculum vitae» abreujat (CVA) del coordinador/a i membres de l'equip de la xarxa. 
Es recomana presentar el CVA que es genera de manera automàtica des de l'aplicació 
«Curriculum vitae» normalitzat disponible en la pàgina web de la Fundació Espanyola per 
a la Ciència i la Tecnologia (FECYT), utilitzant l'opció de generació de currículum abreujat. 

Gestors SGI policien@uv.es (consultes de tramitació) y sijuseg@uv.es (consultes  presupuestaries) 
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