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Precedents 

 

La Comissió de les Ciències del Consell Valencià de Cultura ha mostrat 

reiteradament el seu interés i la seua preocupació per les inversions dels poders 

públics en el foment de la investigació. En esta ocasió ha estudiat diverses 

convocatòries de subvencions de diferents tipus a càrrec de la Generalitat 

Valenciana. 

 

En un repàs ràpid de les convocatòries, es va comprovar que n’hi havia 

d’específicament dedicades a la investigació en Ciència Aplicada i en Tecnologia en 

vinculació amb sectors productius valencians, un fet que considerem molt positiu. 

La Comissió de les Ciències, no obstant això, va decidir centrar-se en l'estudi de 

l'Orde de 20 de juny del 2006 (DOGV de 30 de juny del 2006), per la qual es 

convoquen diferents tipus de beques i ajudes per al foment de la investigació 

científica i el desenvolupament tecnològic a la Comunitat Valenciana. Es va triar la 

dita convocatòria per ser l'única a la qual poden concórrer investigadors tant de 

ciències bàsiques com de ciències aplicades, de ciències de la naturalesa o de 

ciències humanes. 

 

Dades i consideracions que es desprenen de l'estudi de l'Orde 

 

L'Orde aporta novetats interessants respecte a convocatòries anteriors, les quals 

són en general el resultat d'una reflexió, per part dels convocants, sobre el tipus 

d'actuacions que es vol impulsar. Se’n pareix desprendre, en primer lloc, el desig 

de finançar actuacions que ja han rebut l'aprovació d'altres organismes, com ho 

demostra: 
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- que no s'hagen convocat noves beques postdoctorals, sinó solament la renovació 

de les existents (annex IV) 

- que l'única ajuda a congressos i jornades científiques siga "Ajuda a la difusió" 

(annex X), la qual cosa implica ineludiblement la necessitat que els organitzadors 

compten en el moment de concórrer amb subvencions d'altres entitats 

- que es convoquen ajudes complementàries a projectes “de qualitat contrastada...” 

(en què el sol·licitant) haurà de ser investigador principal d'un projecte d'I+D+i" 

(annex XIII); 

- que no s'hagen convocat subvencions a projectes d'investigació de grups no 

emergents, excepte les "Ajudes per a la realització d'accions especials d'I+D+i", les 

quals, com indica l'annex XII,  són "actuacions d'especial oportunitat des del punt 

de vista científic i tecnològic". La convocatòria, per tant, deixa fora grups 

d'investigació de ciències bàsiques o de ciències humanes. 

 

Considerem positiva i convenient la convocatòria de les ajudes més amunt 

esmentades en la mesura que permet optimitzar els recursos invertits per totes les 

administracions a base de potenciar les actuacions que ja han demostrat 

fefaentment el seu interés, per la qual cosa animem a mantenir-la i fins i tot a 

reforçar-la.  

 

En la mateixa línia es considera molt positiu que en els impresos de sol·licitud 

s’exigisca als concurrents consignar la relació d'ajudes que han obtingut amb 

anterioritat i el resultat en publicacions, patents, etc., de les dites ajudes. 

 

Amb tot, preocupa que no hi haja una continuïtat en la proposta de subvenció de 

projectes, ja que, després de les ajudes a projectes de grups emergents o de 

recent constitució (annex XI), no hi ha cap línia de subvenció de projectes propis, 

llevat dels especificats en l'annex XII, en els quals no s’inclouen els de grups de 

ciències bàsiques i de ciències humanes. Es considera que la Generalitat Valenciana 

hauria de tenir una política científica pròpia, en la qual, si bé es considera molt 

interessant que es convoquen ajudes complementàries que permeten una 

optimització de recursos, hi hauria d’existir també una convocatòria de subvencions 

per a projectes no finançats pel Ministeri. 
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De la mateixa manera, es considera que s'hauria de donar suport a altres iniciatives 

que es consideren apropiades, encara que no tinguen finançament d'altres 

institucions, com  congressos o jornades científiques, i que no s'hauria de prescindir 

de les beques postdoctorals. 

 

Conclusions 

 

De l'estudi de l'esmentada Orde es desprenen les següents conclusions, les quals 

han de ser valorades sempre tenint present que es tracta de l'única convocatòria a 

la qual poden concórrer investigadors de totes les àrees del coneixement: 

 

1. Valorem positivament la reflexió feta pels agents finançadors, resultat de la qual 

ha estat la convocatòria d'ajudes diverses que potencien actuacions objecte de 

finançament per altres entitats, amb la qual cosa s'optimitzen els recursos de totes 

les administracions o entitats finançadores. 

 

2. Considerem necessari que la Generalitat Valenciana tinga una política científica 

pròpia en totes les àrees de coneixement, sense inhibir-se de la seua 

responsabilitat en les matèries bàsiques o humanístiques a altres institucions. Per a 

això, és imprescindible: 

 - que convoque beques postdoctorals 

 - que finance l'organització de congressos i jornades científiques 

- que convoque projectes d'I+D per a grups d'investigació no emergents en 

totes les àrees de coneixement. 

 

El present informe es farà arribar a la Conselleria d’Empresa, Universitats i Ciència i 

a totes les universitats públiques valencianes. 

 


