
VLC-BIOMED - Subprograma B (2017) 

De conformitat amb l’article 5.2 del Reglament del Tauler Oficial de la Universitat de València, aprovat pel Consell de Govern de 18 
de setembre de 2015 (ACGUV299/2015), el Servei d’Investigació i Innovació insereix l’anunci les dades essencials del qual són les 
següents: 

De conformidad con el artículo 5.2 del Reglamento del Tablón Oficial de la Universitat de València, aprobado por el Consejo de 
Gobierno de 18 de septiembre de 2015 (ACGUV299/2015), el Servei d’Investigació i Innovació inserta el anuncio cuyos datos 
esenciales son los siguientes: 

DADES INSCRITES AL TAULER OFICIAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
DATOS INSCRITOS EN EL TABLÓN OFICIAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

Títol 
Título 

V 
Programa VLC-BIOMED 2017 - Subprograma B: addenda a la resolució definitiva 
de concessió d'ajudes 

C 
Programa VLC-BIOMED 2017 - Subprograma B: addenda a la resolución definitiva 
de concesión de ayudas 

A 
The announcement is not published in English because foreign recipients are not 
expected 

Descripció (epígraf complet) 
Descripción (epígrafe completo) 

Va
le

nc
ià

 
Va

le
nc

ia
no

 Addenda a la Resolució Definitiva de concessió d'Ajudes del Programa VLC-
BIOMED-2017. Atenent a l'entrada en vigor de la nova Llei de Contractes del 
Sector Públic es fa necessari modificar la Resolució Definitiva de concessió 
d’Ajudes del Programa VLC-BIOMED-2017, quedant els seus beneficiaris i imports 
inalterats. 

Ca
st
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là

 
Ca

st
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no

 Addenda a la Resolución Definitiva de concesión de Ayudas del Programa VLC-
BIOMED-2017. Atendiendo a la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del 
Sector Público se hace necesario modificar la Resolución Definitiva de concesión 
de Ayudas del Programa VLC-BIOMED-2017, quedando sus beneficiarios e 
importes inalterados. 

Anglès 
Inglés 

The announcement is not published in English because foreign recipients are not 
expected 

Descripció (paraules clau) 
Descripción (palabras clave) 

addenda resolució definitiva concessió projecte coordinació investigació 
translacional pacient biomedicina vlc-biomed la fe 
adenda resolución definitiva concesión proyecto coordinación investigación 
traslacional paciente biomedicina vlc-biomed la fe 

Tipus (secció) Tipo (sección) Recerca 

Àrea de procedència Área de procedencia Servei d’Investigació i Innovació 
Vicerectorat d’Investigació 

Número d’expedient (localitzador) 
Número de expediente (localizador) INV17-01-12-07 

Data de publicació Fecha de publicación 18/09/2018 
Data de retirada Fecha de retirada 19/04/2019 

ESTRUCTURA DEL NÚMERO D’EXPEDIENT O LOCALITZADOR DE LES PUBLICACIONS DEL SERVEI D’INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ AL 
TAULER OFICIAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
ESTRUCTURA DEL NÚMERO DE EXPEDIENTE O LOCALIZADOR DE LAS PUBLICACIONES DEL SERVEI D’INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ 
EN EL TABLÓN OFICIAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
Arrel 
Raíz INV Investigació 

Investigación 
Any Año 17 2017 

Àrea 
Área 01 

Programa Propi d’Ajudes a la Investigació de la Universitat de València 
Programa Propio de Ayudas a la Investigación de la Universitat de 
València 

Convocatòria o procediment específics 
Convocatoria o procedimiento específicos 12 Programa VLC-BIOMED-B 

Programa VLC-BIOMED-B 
Identificador del document 
Identificador del documento 07 Addenda Resolució 

Addenda Resolución 
DADES ADDICIONALS DATOS ADICIONALES 
Referència interna Referencia interna 0112/2017 

Per a consultar o recuperar en el Tauler Oficial de la Universitat de València aquest document o el certificat de publicació d’aquest 
anunci utilitze aquest localitzador i una vegada en el Tauler polse en el botó «Filtrar». 
Para consultar o recuperar en el Tablón Oficial de la Universitat de València este documento o el certificado de publicación de este 
anuncio utilice este localizador y una vez en el Tablón pulse en el botón «Filtrar». 

Si desitja consultar en el Tauler Oficial altres anuncis relacionats amb la convocatòria o el procediment de què dimana aquest 
document polse en aquest localitzador i una vegada en el Tauler polse en el botó «Filtrar». 
Si desea consultar en el Tablón Oficial otros anuncios relacionados con la convocatoria o el procedimiento del que dimana este 
documento pulse en este localizador y una vez en el Tablón pulse en el botón «Filtrar». 

Si desitja informació al voltant d’altres convocatòries o procediments de l’àrea en la qual s’emmarca el present anunci polse en 
aquest localitzador i una vegada en el Tauler polse en el botó «Filtrar». 
Si desea información sobre otras convocatorias o procedimientos del área en la que se enmarca el presente anuncio pulse en este 
localizador y una vez en el Tablón pulse en el botón «Filtrar». 

http://www.uv.es/sgeneral/Reglamentacio/Doc/Adm_Electronica/Y12.pdf
http://www.uv.es/sgeneral/Reglamentacio/Doc/Adm_Electronica/Y12.pdf
https://webges.uv.es/uvTaeWeb/VerTablonFrontAction.do?filtro=principal&valor=busquedaAvanzada&filtrar=si&grupoNavegacion=0&servicioNavegacion=-4&esHistorico=todos&opcionTipoEdicto=-1&opcionTipoCentro=todos&opcionCentro=-%201&opcionOrganismoExterno=-1&titulo=&numeroExpediente=INV17-01-12-07
https://webges.uv.es/uvTaeWeb/VerTablonFrontAction.do?filtro=principal&valor=busquedaAvanzada&filtrar=si&grupoNavegacion=0&servicioNavegacion=-4&esHistorico=todos&opcionTipoEdicto=-1&opcionTipoCentro=todos&opcionCentro=-%201&opcionOrganismoExterno=-1&titulo=&numeroExpediente=INV17-01-12-07
https://webges.uv.es/uvTaeWeb/VerTablonFrontAction.do?filtro=principal&valor=busquedaAvanzada&filtrar=si&grupoNavegacion=0&servicioNavegacion=-4&esHistorico=todos&opcionTipoEdicto=-1&opcionTipoCentro=todos&opcionCentro=-%201&opcionOrganismoExterno=-1&titulo=&numeroExpediente=INV17-01-12
https://webges.uv.es/uvTaeWeb/VerTablonFrontAction.do?filtro=principal&valor=busquedaAvanzada&filtrar=si&grupoNavegacion=0&servicioNavegacion=-4&esHistorico=todos&opcionTipoEdicto=-1&opcionTipoCentro=todos&opcionCentro=-%201&opcionOrganismoExterno=-1&titulo=&numeroExpediente=INV17-01-12
https://webges.uv.es/uvTaeWeb/VerTablonFrontAction.do?filtro=principal&valor=busquedaAvanzada&filtrar=si&grupoNavegacion=0&servicioNavegacion=-4&esHistorico=todos&opcionTipoEdicto=-1&opcionTipoCentro=todos&opcionCentro=-%201&opcionOrganismoExterno=-1&titulo=&numeroExpediente=INV17-01
https://webges.uv.es/uvTaeWeb/VerTablonFrontAction.do?filtro=principal&valor=busquedaAvanzada&filtrar=si&grupoNavegacion=0&servicioNavegacion=-4&esHistorico=todos&opcionTipoEdicto=-1&opcionTipoCentro=todos&opcionCentro=-%201&opcionOrganismoExterno=-1&titulo=&numeroExpediente=INV17-01
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PROGRAMA VLC-BIOMED 

Convocatòria d’ajudes 2017 per a la realització de projectes conjunts entre investigadors de la Universitat 

de València i investigadors/professionals de l’Hospital Universitari i Politècnic/Institut d’Investigació 

Sanitària La Fe 

CONVOCATÒRIA 2017. Subprograma B. 

Ajudes per al desenvolupament de projectes d’innovació conjunts entre investigadors 
de la Universitat de València i de L’Hospital LA FE / IIS LA FE 

ADDENDA A LA RESOLUCIÓ DEFINITIVA DE CONCESSIÓ D'AJUDES 

Data de publicació: 18 de setembre de 2018 

Atenent a l'entrada en vigor de la nova Llei de Contractes del Sector Públic es fa necessari modificar, 

mitjançant aquesta addenda, la Resolució Definitiva de concessió d’Ajudes del Programa VLC-BIOMED-

2017. Aquesta modificació recull al canvi de entitat finançadora d’alguns dels projectes concedits, 

quedant els seus beneficiaris i imports inalterats.  

La nova entitat finançadora per a cadascun dels projectes s'especifica en l'Annex I d'aquesta addenda. 

Es modifica, mitjançant aquest document, el període d'execució dels projectes concedits, que serà de 10 

mesos a partir de la data d'aquesta addenda. 

La resolució definitiva amb la relació definitiva de les ajudes concedides (Annex I) es troba disponible en 

les pàgines web de VLC-BIOMED, en el Servei d'Investigació de la UV i a la pàgina web de l'HUP/IIS La Fe.

En virtut del previst en l'article 16 de la Llei 39/2015, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 

del Procediment Administratiu Comú, aquesta publicació assortirà tots els efectes de notificació 

practicada. 

A València a 18 de setembre de 2018 

http://www.vlc-biomed.es/
http://www.uv.es/uvweb/servei-investigacio/ca/financament/programa-ajudes-investigacio-uv/altres-ajudes-1285928520875.html
http://www.iislafe.es/ayudas-a-la-investigacion.aspx
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Dr. Carlos Hermenegildo Capdevila 
Vicerector d’Investigació 
Universitat de València 

Dr. Javier S. Burgos Muñoz 
Director Gerente 
Instituto de Investigación 
Sanitaria La Fe 

Dr. Máximo Vento Torres 
Director Científico 
Instituto de Investigación 
Sanitaria La Fe  
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ANNEX I – SOL·LICITUDS CONCEDIDES AMB LA NOVA ENTITAT FINANÇADORA 
 
ADDENDA A LA RESOLUCIÓ DEFINITIVA DEL PROGRAMA VLC-BIOMED- Anualitat 2017: Convocatòria d'ajudes 2017 per a la realització de projectes conjunts 
entre investigadors de la Universitat de València i investigadors/professionals de l’Hospital Universitari i Politècnic/Institut d’Investigació Sanitària La Fe en el 
marc del programa VLC-BIOMED 2017. 

Subprograma B: ajudes per al desenvolupament de projectes d’innovació conjunts UV-LA FE 

 

Nº EXPEDIENT ACRÒNIM TÍTOL DEL PROJECTE IP DE LA UV IP DE LA FE IMPORT 
CONCEDIT 

ENTITAT 
FINANÇADORA 

02-FRAILMIR-PALLARDO-
BAS-2017-B 

FRAILMIR Análisis y evaluación del metabolismo óseo. 
Diagnóstico y pronóstico de la actividad 
ósea basado en una firma de micrornas 
circulantes en plasma 

Pallardó Calatayud, 
Federico V. 

Bas 
Hermida, 
Teresa 

 14.700,00 €  UV-LA FE 

09-LCMT-CARRETERO-
LAHOZ-2017-B 

LCMT Validación clínica de una firma 
metabolómica de diagnóstico y pronóstico 
en cáncer pulmonar no microcítico 

Carretero Asunción,  
Julián 

Lahoz Rodríguez, 
Agustín 

 15.000,00 €  LA FE 

12-PARAMVALVE-GARCIA-
ALBERICH-2017-B 

PARAMVALVE Predicción in silico del efecto de prótesis 
valvular para planificación y optimización de 
la terapia 

García Fernández, 
Ignacio 

Alberich Bayarri, 
Ángel 

 15.000,00 €  UV 

13-RADIOCREAMII-MELERO-
SEBASTIA-2017-B 

RADIOCREAM-II Desarrollo y caracterización de una crema 
radioprotectora para la prevención de 
quemaduras radioinducidas 

Melero Zaera, Ana Sebastià, 
Natividad 

    6.500,00 €  UV-LA FE 
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