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--- Ajuda del fons de recerques sanitàries de la SS, Institut “Carlos III”, projecte PI 
11/0163. “Validació tècnica i clínica de la capacitat diagnòstica de micromatrius de  
molècules  al·lergèniques  en  al·lèrgia  a  pòl·lens  i/o  aliments  vegetals”.  Com a  
membre de l'equip. Investigador principal: M Luisa Sanz. Durada 3 anys.

--- Ajuda del fons de recerques sanitàries de la SS, Institut “Carlos III”, projecte 
RD12/013/0017 “Xarxa de recerca de reaccions adverses a al·lergògens i fàrmacs.          
Com a Investigador Principal de l'Hospital General Universitari d'Alacant. Durada 4 anys.



--- Ajuda del fons de recerques sanitàries de la SS, Institut “Carlos III”, projecte 
PI12/02529.    “Identificació  i  caracterització  immunològica  de  conjugats  de  
betalactàmics amb proteïnes i nanoestructures per a la seua aplicació al diagnòstic in 
vitro  de  reaccions  al·lèrgiques  IgE”.  Investigadora  principal:  M  José  Torres  Jaén.  
Com a  membre de l'equip. Període sol 2013---2014 per renúncia per sol·licitud de nova 
Ajuda com a IP).

2015	  

Projecte concedit per la SEAIC:

Estudi de la influència dels contaminants biològics (pòl·lens i espores, i els seus al·lergògens 
moleculars) i no biològics en l'augment de les malalties al·lèrgiques. IP: Javier Fernández. IC: 
Comitè de Aerobiologia de la SEAIC. Dotació: 12.075€

Nova sol·licitud de projecte coordinat en 2015:

---PI15/01139. Identificació dels contaminants atmosfèrics biològics (pòl·lens i espores, i els seus 
al·lergògens moleculars) i no biològics que influeixen en l'augment de les malalties al·lèrgiques. 
IP coordinador: F. Javier Fernández Sánchez. IP subprojecte A: Rosa Pérez Badía i 6 membres de 
l'equip. I IP subprojecte B: F. Javier Fernández Sánchez i 26 membres de l'equip, components del 
Dpt. de Medicina Clínica, Comitè de Pòl·lens de la SEAIC i becària de la Càtedra d'Al·lèrgia.




