
NOTA INFORMATIVA DEL PROCEDIMENT DE GESTIÓ DE LES SOL·LICITUDS DE LES 
PRÒRROGUES DE CONTRACTES DE DURADA DETERMINADA I FINANÇATS AMB CÀRREC A 
CONVOCATÒRIES PÚBLIQUES DE RECURSOS HUMANS, EN L’ÀMBIT DE LA RECERCA, EN 
APLICACIÓ DEL RD-LLEI 11/2020, DE 31 DE MAÇ I RD-LLEI 15/2020, DE 21 D’ABRIL. 
 

A la ciutat de Barcelona, a 30/04/2020. 
 
En relació al compliment de la disposició addicional tretzena del Reial Decret-Llei 11/2020, de 31 de 
març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front 
al COVID-19, i de les disposicions novena i catorzena del Reial Decret-Llei 15/2020 de 21 d’abril, de 
mesures complementàries per recolzar l’economia i l’ocupació, on s’estableix entre altres, la 
possibilitat de prorrogar, aquells contractes de treball de durada determinada i finançats amb càrrec 
a convocatòries públiques de recursos humans en l'àmbit de la recerca, que finalitzin en el període 
d’un any des de l’entrada en vigor del RD-Llei 11/2020, us informem de l’aplicació establerta 
d’aquestes mesures, en funció de l’entitat convocant i de les seves convocatòries: 
 
Àmbit d’aplicació: S’aplicarà als contractes que finalitzin entre el 2/04/2020 i l’1/04/2021. 
 
Universitat Politècnica de Catalunya - UPC 

• Convocatòries Afectades: Ajuts Predoctorals FPI-UPC. 

• Autorització Pròrrogues: En el cas d’ajuts cofinançats o de convocatòries específiques 
es requereix l'autorització del grup de recerca que financi l'ajut. 

• Enllaços Organisme: Pròrroga de contractes predoctorals (Beques FPI-UPC), Pròrroga 
de contractes pre i post doctorals com a conseqüència del COVID-19 

 
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca - AGAUR 

• Convocatòries Afectades: Ajuts Predoctorals (FI-Agaur), Beatriu de Pinós (BP). 

• Autorització Pròrrogues: Resolució d'autorització per part de l'AGAUR. 

• Enllaços Organisme: Nota informativa, Resolució pels FI-Agaur, Resolució pels BP 
 
Agencia Estatal de Investigación (AEI) - Ministerio de Ciencia e Innovación 

• Convocatòries Afectades: Ajuts Predoctorals (FPI-Ministeri), Personal Tècnic de 
Suport (PTA-Ministeri), Juan de la Cierva Formación (FJCI), Juan de la Cierva 
Incorporación (IJCI) 

• Autorització Pròrrogues: Resolució d'autorització per part de l'AEI (pendent publicació) 

• Enllaços Organisme: Nota informativa, FAQS 
 
Ministerio de Universidades 

• Convocatòries Afectades: Ajuts Predoctorals (FPU-Ministeri) 

• Autorització Pròrrogues: Requereix la presentació de la sol·licitud amb la justificació de la 
necessitat de la pròrroga i la posterior autorització del Ministeri 

• Enllaços Organisme: Instruccions sobre el procediment de sol·licitud de pròrroga 
 
 
 
 
 

 
Aquest comunicat és merament informatiu i poden haver-hi modificacions en funció del 
desenvolupament de la situació actual d’estat d’alarma. 
 
Per a qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb nosaltres a través del Punt Únic de Contacte-
PUC-Personal. 
 

IMPORTANT: Des de la Unitat d’Assessorament i Suport Laboral a la Recerca (UASLR), 
contactarem amb el personal afectat en funció de la data fi del seu contracte, sol·licitant l’interès i 
necessitat d’acollir-se a la pròrroga i facilitant la informació necessària per a la seva formalització. 
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