Secretaria Autonòmica
d'Universitats i Investigació

Resolució de la secretària autonòmica d'Universitats i Investigació, per la qual s'amplien els
terminis d'execució i de justificació de diferents subvencions concedides per la direcció general
de Ciència i Investigació.
Per Reial decret 463/2020, de 14 de març, es va declarar l'estat d'alarma per a la gestió de la
situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, que posteriorment ha sigut objecte de
successives pròrrogues.
Per Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, s'adopten mesures urgents complementàries en
l'àmbit social i econòmic per a fer front a la COVID-19. En l'article 54 d'aquest Reial decret,
s'estableix que podran ampliar-se els terminis d'execució i justificació establits en els
procediments de concessió de subvencions i ajudes públiques previstes en l'article 22.1 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i, per a això, s'habilita a l'òrgan concedent
per a modificar les resolucions de concessió d'ajudes que ja hagueren sigut concedides en el
moment de l'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març.
Atesa l'actual situació d'incertesa, en desconéixer-se la data definitiva en què finalitzarà l'estat
d'alarma, així com el transcurs del procés de tornada a la normalitat posterior, es considera
necessària l'ampliació dels terminis previstos per a l'execució de determinats projectes
d'investigació per resultar insuficient el termini restant per a la realització de l'activitat
subvencionada en l'anualitat 2020.
La present resolució té per objecte modificar el termini d'execució i justificació de l'anualitat 2020,
d'algunes subvencions concedides a l'empara de diferents resolucions de concessió de
convocatòries del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament
tecnològic i la innovació en la Comunitat Valenciana; del Programa per al suport a persones
investigadores amb talent - Pla GenT; així com de la resolució de concessió de la convocatòria
2018 de subvencions per a infraestructures i equipament d'I+D+i per al període 2018-2020 (PO
FEDER Comunitat Valenciana 2014-2020).
Per a dictar la present resolució és competent aquest òrgan administratiu, en virtut de les funcions
establides en la Disposició Final Primera de l'Ordre 86/2016 de 21 de desembre, modificada per
l'Ordre 37/2017, de 26 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
(DOGV núm. 7943, de 23/12/2016, i DOGV núm. 8137, de 28/09/2017), a la directora general de
Ciència i Investigació, i del Decret 243/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el
Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, i
per aplicació de la Resolució de 10 de març de 2020, de la consellera d'Innovació, Universitats,
Ciència i Societat Digital, que designa com a suplent de la persona titular de la Direcció General de
Ciència i Investigació a la Secretària Autonòmica d'Universitats i Investigació fins que es nomene
titular d'aquesta direcció general.
En virtut de l'anterior,

RESOLC

PRIMER.- Ampliar fins a 31 de març de 2021 el període d'execució de l'anualitat 2020 de l'activitat
subvencionada, corresponent a les subvencions concedides a l'empara de les resolucions de
concessió relacionades en l'annex de la present resolució.
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El termini per a la presentació de la documentació justificativa de l'activitat subvencionada
finalitzarà 30 d'abril de 2021.
SEGON.- L'ampliació dels terminis d'execució i justificació no suposen un increment de l'import de
la subvenció concedida per a l'execució del projecte.
TERCER.- Publicar la present resolució en la pàgina web de la Conselleria d'Innovació, Universitats,
Ciència i Societat Digital (www.innova.gva.es) de conformitat amb el que es disposa en l'article
16.4 de l'Ordre 86/2016 de 21 de desembre, assortint tots els efectes de notificació practicada.
Contra la present resolució d'ampliació dels terminis d'execució i de justificació de subvencions
executades per la direcció general de Ciència i Investigació no cap la presentació de cap recurs,
sense perjudici del procedent contra la resolució que pose fi al procediment, d'acord amb el que es
disposa per l'article 32.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques.
Alacant, a 13 de maig de 2020. La Secretària Autonòmica d'Universitats i Investigació (Per
suplència, Resolució de 10/03/2020, de la consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital). - Carmen
Beviá Baeza
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ANNEX
Subvencions a les quals s'aplica l'ampliació del termini d'execució i justificació
SUBVENCIÓ

RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ

Subvencions per a la realització de projectes
d'I+D+i desenvolupats per grups d'investigació
emergents - GV 2019

Resolució de 9 de juliol de 2019, de la Conselleria
d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.

Subvencions per a grups d'investigació
Consolidables - AICO 2019

Resolució de 16 de setembre de 2019, de la
directora general de Ciència i Investigació.

Subvenciones Programa Prometeu per a grups
d'investigació d'excel·lència - PROMETEU 2017

Resolució de 6 de novembre de 2017 i de 28 de
maig de 2018, de la directora general d'Universitat,
Investigació i Ciència.

Subvenciones Programa Prometeu per a grups
d'investigació d'excel·lència-PROMETEU 2018

Resolució de 14 de setembre de 2018, de la
directora general d'Universitat, Investigació i
Ciència.

Subvenciones Programa Prometeu per a grups
d'investigació d'excel·lència-PROMETEU 2019

Resolució de 2 de setembre de 2019, de la
directora general de Ciència i Investigació.

Subvencions a l'excel·lència científica de Júniors
investigadors-*SEJI 2018

Resolució de 20 de juny de 2018, de la directora
general d'Universitat, Investigació i Ciència.

Subvencions a l'excel·lència científica de Júniors
investigadors-*SEJI 2019

Resolució de 17 de juny de 2019, de la directora
general d'Universitat, Investigació i Ciència.

Subvencions per a la contractació
d'investigadores i investigadors doctors
d'excel·lència per a desenvolupar un projecte
d'I+D+i en la Comunitat -CIDEGENT 2018

Resolució de 5 de desembre de 2018 de la
directora general d'Universitat, Investigació i
Ciència

Subvencions per a la contractació de doctors i
doctores amb experiència internacionalCDEIGENT 2018

Resolució de 5 de desembre de 2018 la directora
general d'Universitat, Investigació i Ciència

Subvencions per a la contractació de joves
doctores/as per al desenvolupament d'un projecte Resolució de 30 de novembre de 2018 la directora
de transferència tecnològica en empreses
general d'Universitat, Investigació i Ciència
valencianes – CPTTGENT 2018
Subvencions per a la contractació
d'investigadores i investigadors doctors
d'excel·lència per a desenvolupar un projecte
d'I+D+i en la Comunitat -CIDEGENT 2019

Resolució de 23 de desembre de 2018 de la
directora general de Ciència i Investigació

Subvencions per a la contractació de doctors i
doctores amb experiència internacionalCDEIGENT 2019

Resolució de 23 de desembre de 2018 de la
directora general de Ciència i Investigació

Subvencions per a la contractació de joves
doctores/as per al desenvolupament d'un projecte Resolució de 25 de novembre de 2019 la directora
de transferència tecnològica en empreses
general de Ciència i Investigació
valencianes – CPTTGENT 2019
Subvencions per a infraestructures i equipament
d'I+D+i per al període 2018-2020 -IDIFEDER 2018
2020

Resolució de 20 de novembre de 2018 de la
directora general d'Universitat, Investigació i
Ciència
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