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Programa per al suport a persones investigadores amb talent - Plan GenT 

DADES CONVOCATÒRIA 

Títol 
SUBVENCIONS A l'EXCEL·LÈNCIA CIENTÍFICA DE JÚNIORS INVESTIGADORS (SEJIGENT-
CISEJI)-2023 

Objectiu 

L'objecte d'aquestes subvencions és potenciar l'inici de projectes d'investigació a la 
frontera del coneixement desenvolupats per investigadors homes i dones joves. 
 

Es convoquen com a màxim 9 subvencions que es distribuiran proporcionalment per àrees 
temàtiques de l'Agència Estatal d'Investigació, segons les sol·licituds presentades que 
hagen reunit els requisits i la documentació dels quals estiga completa i correcta. 

Entitat convocant Generalitat Valenciana -GVA 

Web GVA Subvencions a l'excel·lència científica de júniors investigadors (SEJIGENT) 

Termini 

TERMINI ENTITAT FINANÇADORA: DE L'1 Al 23 DE DESEMBRE DE 2022. 
TERMINI LÍMIT UV: DE L'1 FINS Al 21 DE DESEMBRE DE 2022 A les 14.00 h (per a complir 
amb la presentació institucional). 
 
Serà preceptiva la presentació de la sol·licitud a través de la signatura electrònica 
avançada de l'IP. En cas de no disposar d'aquesta, el personal vinculat amb la Institució 
podrà posar-se en contacte amb el Registre General corresponent perquè li faciliten 
l'obtenció de la signatura. 

CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS 

Duració La duració de les subvencions serà de quatre anys (48 mesos). 

Dotació 
Les subvencions tindran un import de 80.000 euros anuals i la seua quantia es 
determinarà per a cada projecte en funció del pressupost sol·licitat i del resultat del 
procés d'avaluació. 

Requisits 

Podrà sol·licitar aquestes subvencions el personal investigador doctor que dispose, 
durant el termini de presentació de sol·licituds, d'una experiència des de l'obtenció del 
títol de doctor entre cinc i dotze anys, i dispose de vinculació contractual o laboral amb 
un centre d'investigació de la Comunitat Valenciana o una universitat pública 
valenciana. 
 
En el cas d'aquelles persones que hagen gaudit de permisos derivats de maternitat o 
paternitat conformement a les situacions protegides que es recullen en el règim general 
de la Seguretat Social o per l'atenció a persones en situació de dependència -
conformement al que es disposa en la Llei 39/2006, de 14 de desembre-; o per situació 
d'incapacitat temporal derivada d'una malaltia greu o una situació derivada de violència 
de gènere, s'ampliarà un any per cada permís de maternitat o paternitat o situació de les 
citades, tinguts durant el període d'experiència des de l'obtenció del títol de doctor citat 
en el paràgraf precedent. 

 
 
 
 

https://innova.gva.es/va/web/ciencia/d3-subvencions-a-l-excellencia-cientifica-de-juniors-investigadors-sejigent/-/asset_publisher/wpONkpnkffXY/content/d.3-subven?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_wpONkpnkffXY_assetEntryId=366782845&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_wpONkpnkffXY_redirect=https%3A%2F%2Finnova.gva.es%2Fca%2Fweb%2Fciencia%2Fd3-subvencions-a-l-excellencia-cientifica-de-juniors-investigadors-sejigent%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_wpONkpnkffXY%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_wpONkpnkffXY_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_wpONkpnkffXY_assetEntryId%3D366782845
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Requisits 

La persona investigadora sol·licitant la vinculació laboral de la qual amb el centre 
d'investigació de la Comunitat Valenciana o universitat pública valenciana no comprenga 
tota l'execució del projecte haurà de presentar amb la sol·licitud una carta de 
compromís signada pel representant legal d'aquelles en la qual en la qual es comprometa 
a formalitzar amb ella un contracte laboral que comprenga tota la duració del projecte i 
que autoritze el desenvolupament del mateix en dita centre en cas que se li concedira la 
subvenció. Les despeses d'aquesta contractació (salari i quota empresarial de la Seguretat 
Social) es podran finançar com un concepte de despesa de la subvenció concedida. 
 
El personal investigador contractat no podrà formar part d'altres grups d'investigació amb 
finançament vigent a càrrec d'aquesta conselleria per al foment de grups d'investigació 
emergents, consolidables o consolidats, o del Programa Prometeu, ni tampoc estar 
gaudint d'una subvenció per a la contractació de personal investigador en fase 
postdoctoral, a l'empara del Programa per a la promoció de la investigació científica, el 
desenvolupament tecnològic i la innovació en la Comunitat Valenciana. 
 
El personal contractat amb càrrec a les subvencions per a la contractació de personal 
investigador doctor d'excel·lència per a desenvolupar un projecte de R+D+i en la 
Comunitat Valenciana i per a la contractació de personal investigador doctor amb 
experiència internacional, no podrà sol·licitar aquestes subvencions, llevat que sent 
beneficiari/a d'aqueixes subvencions li reste com a màxim, en el període de presentació 
de sol·licituds, dotze mesos per a finalitzar el seu contracte amb càrrec a les citades 
ajudes. 
 
Un mateix investigador/a no podrà presentar sol·licituds en més d'una modalitat de 
subvenció del Pla GenT convocades. En cas de presentació de diverses sol·licituds només 
es considerarà vàlida l'última sol·licitud presentada en termini. 

PROCEDIMENT INTERN 

Procediment 

1.- El personal investigador sense vinculació permanent a la Universitat de València, 
prèviament a la presentació de la sol·licitud, és necessari que presente l'acord favorable 
del Consell del departament/institut/ERI que garantirà oferir al personal investigador 
contractat una incorporació adequada en les seues estructures, així com la participació 
en les tasques docents en un departament, d'acord amb allò establert en els Criteris de 
participació de la Universitat de València en les convocatòries d'ajudes per a la 
incorporació de personal investigador doctor. 
 
2.- D'acord amb el procediment previst en l'esmentada convocatòria, les sol·licituds i 
documentació necessària per a cada modalitat hauran de presentar-se pel personal 
investigador interessat telemàticament en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana. 
Veure terminis al començament d’aquesta instrucció. 
 
Una vegada feta la sol·licitud en la plataforma electrònica GVA, a l'efecte de tindre 
constància de la seua presentació i donar el vistiplau del representant legal, 
immediatament després del registre de la sol·licitud, s'haurà d'enviar al SGI a través de 
la Seu Electrònica UV (al grup “Convocatòria Pla GenT-2023”, indicant en el camp 
descripció “SEJIGENT 2023”) conforme indicacions del document d'instrucció, la següent 
documentació, imprescindible per a obtindre la conformitat del Representant Legal de la 
UV: 
• SOL·LICITUD, que inclourà el pressupost de despeses del projecte amb les previsions per 
a totes les anualitats de duració del projecte (es genera a partir de la tramitació telemàtica 
“JUSTIFICANT REGISTRE”). Dades de la persona representant UV en l'apartat Gestió i 
Tràmits (3. Subvencions públiques; Dades d’interès de la UV per a la sol·licitud de 
subvencions GVA2023) 

https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/?idioma=es_ES#/login?url=datosUsuario.jsp
https://www.uv.es/serinves/convocatories/2023/gent/ajuda_expsol.pdf
https://www.uv.es/uvweb/servei-investigacio/ca/login/gestio-tramits-normativa/gestio-tramits-1285914447179.html
https://www.uv.es/uvweb/servei-investigacio/ca/login/gestio-tramits-normativa/gestio-tramits-1285914447179.html
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Procediment 

• Còpia del títol de doctor/a o del document en el qual se certifique el pagament de les 
taxes per a l'expedició del títol. En el cas de titulació estrangera, traducció legal d'aquesta. 
• Certificat del centre d'investigació o universitat pública valenciana que acredite el vincle 
contractual o laboral de la persona sol·licitant. 
• Currículum de l'investigador sol·licitant (format lliure). 
• Memòria cientificotècnica del projecte, preferentment en anglés. 
• Pla de treball per a resultar adjudicatari d'una ERC Grant o d'una de superior nivell de la 
qual s'és beneficiari, preferentment en anglés.  
• En el seu cas, carta de compromís signada pel representant legal del centre 
d'investigació o universitat pública valenciana si concorren les circumstàncies previstes 
en l'article 38 in fine de les bases reguladores. 
• En el seu cas, còpia del permís concedit conformement als supòsits previstos en l'article 
15.4 de les bases reguladores. 
3.- El Model de document a emplenar pels organismes d'investigació, FORMULARI DE 
SIGNATURA PEL REPRESENTANT LEGAL DE L'ENTITAT EN MATÈRIA D'INVESTIGACIÓ, 
serà remés d'ofici a la Generalitat Valenciana pel Servei de Gestió de la Investigació, una 
vegada comprovat el compliment dels requisits anteriors. 

INFORMACIÓ DESPESES SUBVENCIONABLES 

Observacions 
pressupost 

L'import de la subvenció podrà finançar els conceptes enumerats en l'apartat primer de 
l'ANNEX III d'aquesta convocatòria. 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 

Documentació 
preceptiva 

El curriculum vitae de la persona sol·licitant, la memòria cientificotècnica del projecte i 
el pla de treball per a resultar adjudicatari d'una ERC Grant o d'una de superior nivell de 
la qual s'és beneficiari, es consideren part integrant i contingut mínim de la sol·licitud, 
per la qual cosa l'absència o falta de contingut d'aquests documents determinarà la 
inadmissió d'aquesta. 

Gestors SGI 
policien@uv.es (consultes de tramitació); sijuseg@uv.es (consultes pressupostàries) y 
contratainves@uv.es (consultes contractació personal). 

 

https://dogv.gva.es/datos/2022/11/18/pdf/2022_10725.pdf
mailto:policien@uv.es
mailto:sijuseg@uv.es
mailto:contratainves@uv.es

