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Organisme 

Convocant 
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad  - Agencia Estatal de 

Investigación 

Objecte 

Ajuts per a la contractació laboral de personal tècnic de suport en organismes de 
recerca destinats  a la manipulació d'equips, instal·lacions i altres infraestructures 
d' I+D+I  amb la finalitat d’incrementar i millorar les prestacions i rendiment de les 
infraestructures científic-tecnològiques 

No es concediran ajuts per cofinançar la contractació de tècnics per a les 
tècniques experimentals pròpies de grups de recerca que únicament serveixin als 
interessos d'aquests. 

Beneficiaris Centres d’ I+D amb capacitat de contractació laboral. 

Destinataris 
 Llicenciats/des, Enginyers/res, Arquitectes, Graduats/des, Diplomats/des,  

Enginyers/res Tècnics/iques o Arquitectes Tècnics/iques 

 Tècnic/a Superior en el marc de la formació professional del sistema educatiu 

Selecció  Convocatòria anual en concurrència competitiva 

Durada Tres -03- anys  

Dotació 

 Dotació anual de l’ajut : 

a) 13.000 € en el cas de Llicenciats/des, Enginyers/res o Graduats/des, 
Diplomats/des, Enginyers/res Tècnics/iques o Arquitectes Tècnics/iques 

c) 12.000 € en el cas Tècnic/a Superior en el marc de la formació 
professional del sistema educatiu 

Aquests ajuts es destinaran per cofinançar el salari i la quota patronal durant 
cadascuna de les anualitats. Els centres I+D han d’assumir el cost restant de la 
contractació i qualsevol increment retributiu i de la quota patronal d’anys 
posteriors o qualsevol altra incidència. 

 Retribucions mínimes anuals: 

a) 16.422 € bruts, en el cas de Llicenciats/des, Enginyers/res, Graduats/des, 
Diplomats/des, Enginyers/res Tècnics/iques o Arquitectes Tècnics/iques 

c) 15.000 € bruts, en el cas Tècnic/a Superior en el marc de la formació 
professional del sistema educatiu 

Aquestes són les retribucions mínimes que indica la convocatòria, però com 
aquest personal pertany al col·lectiu de PAS-Laboral, les seves retribucions 
seran les establertes al conveni col·lectiu, recollides per a cada cas a les taules 
retributives de la UPC. 

Requisits 

 Estar en possessió d’alguna de les següents titulacions, dins el termini establert 
per a la presentació de les sol·licituds: 

 Llicenciats/des, Enginyers/res, Graduats/des, Diplomats/des,  
Enginyers/res Tècnics/iques i Arquitectes Tècnics/iques 

 Tècnic/a Superior en el marc de la Formació Professional del sistema 
educatiu 

 No estar gaudint, en la data de la publicació de la convocatòria al BOE, ni gaudir 
en data posterior, d’un contracte cofinançat pels ajuts concedits per aquesta 
actuació en convocatòries anteriors. 

 No estar vinculat laboralment amb l’entitat amb la què es sol·licita un ajut 
d’aquesta actuació, en la data de presentació de la sol·licitud. 

http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=ff49760794157510VgnVCM1000001d04140aRCRD
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(article 58 de la convocatòria) 

Col·laboració docent El personal contractat no pot col·laborar en tasques docents 

Contractació 

 Contracte d’obra i servei, a temps complet, amb una durada mínima de 3 
anys 

 La convocatòria permet qualsevol modalitat de contracte vigent que sigui a 
temps complet i amb una durada mínima de 3 anys. Per tant, els contractes 
podran tenir des del seu inici caràcter indefinit , o ser substituïts per altres amb 
aquest caràcter al llarg del període de l'ajut. 

 Els contractes es poden formalitzar abans de la resolució de concessió dels 
ajuts. Aquells que es formalitzin amb posterioritat ho faran en el termini màxim 
de 20 dies hàbils des de la data de publicació de la citada resolució i s’hauran 
de presentar al Mineco en aquest termini. 

 No es pot sol·licitar un ajut per a contractes subscrits abans de la data de 
presentació de les sol·licituds. 

Incorporacions 
 El personal contractat haurà d’incorporar-se al centre d’adscripció, en un termini 

màxim de dos mesos a comptar de l' endemà de la data de publicació a la seu 
electrònica del Ministeri de la resolució de concessió, sempre que aquesta 
incorporació no s'hagi produït amb anterioritat a l'esmentada resolució. 

Incompatibilitat 

 Els contractes finançats seran incompatibles amb la vigència de qualsevol altre 
contracte laboral per part de la persona contractada 

 La subvenció objecte d’aquesta convocatòria serà compatible amb la percepció 
d’altres ajuts o ingressos provinents d’entitats públiques o privades destinades 
a la mateixa finalitat. En cap cas, l’import dels ajuts concedits, podrà superar el 
cost de l’activitat subvencionada o, si és el cas, el límit que s’estableixi en una 
actuació. 

 El personal contractat podrà percebre complements provinents de projectes d’ 
I+D i, de contractes realitzats en aplicació del article 83, de la Llei Orgànica 
6/2001 i de la Llei 14/2011, i ajuts complementaris finançats per la Comissió 
Europea per fomentar la formació i la mobilitat d’investigadors, sempre que 
aquests ajuts no impliquin la  formalització de contractes laborals. 

 El personal contractat ha de posar en coneixement de l’entitat que el contracta 
si es dóna qualsevol de les circumstancies anteriorment indicades. 

 Les entitats beneficiàries dels ajuts han de comunicar al Ministeri qualsevol 
causa d’incompatibilitat així com l’obtenció d’altres ajuts, subvencions, 
ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades, la qual cosa 
podrà originar les corresponents minoracions en l’import de l’ajut concedit.  

Actuacions de control 

El personal contractat haurà de presentar al seu centre d’adscripció els següents 
informes de seguiment: 

 Informe científic-tècnic corresponent als 18 primers mesos de l’ajut.  El 
resultat de l'avaluació d'aquests informes serà determinant per mantenir 
la continuïtat en el finançament dels contractes 

 Informe científic-tècnic final relatiu als 36 mesos de l’ajut 

La no presentació dels informes de seguiment pot comportar  la pèrdua de dret al 
cobrament de l'ajut i / o la obligació de reintegrar aquest i els interessos de demora 
corresponents 

Renúncies 

El personal contractat pot renunciar a l’ajut, prèvia comunicació al seu centre 
d’adscripció 15 dies abans de la data d'efectes de la renúncia. 

Els centres comunicaran les renúncies al Ministeri en el termini de 10 dies hàbils a 
comptar de l’endemà de la data en què es produeixin. 
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Ajuts 

Complementaris 
No es contemplen ajuts complementaris associats a aquesta convocatòria 

Interrupció de l’ajut 

Suspensions 

contracte 

Es podrà sol·licitar la interrupció i pròrroga del termini d'execució de l'ajut 
corresponent al temps de la suspensió, en les següents situacions: 

 incapacitat temporal per un període d’almenys tres mesos consecutius 

 maternitat o paternitat 

 risc durant l'embaràs 

 risc durant la lactància 

 adopció o acolliment durant el període de durada del mateix 

L'anualitat en què es produeixi la interrupció es veurà ampliada per un període 
idèntic al de la durada de la interrupció. 

No es consideraran subvencionables les despeses derivades de la contractació 
en els quals pugui incórrer el beneficiari ( retribució i quota patronal de la SS) 
durant el període d’interrupció 

La interrupció i pròrroga del contracte ha de ser autoritzada pel Ministeri. 

Finançament 
 

 Aquests ajuts han d'estar avalats per un grup o centre de recerca,  amb el 
compromís de cofinançament dels ajuts sol·licitats.  

 La convocatòria d’ajuts Personal Técnico de Apoyo 2016 no està cofinançada 
per FSE 

Publicitat 

Les entitats beneficiàries hauran de donar publicitat al caràcter públic del 
finançament de l'activitat subvencionada, fent referència expressa a, l'òrgan 
concedent i quan correspongui al cofinançament per part del FSE, en els contractes 
laborals, així com en les publicacions, ponències, activitats de difusió de resultats 
i qualsevol altra actuació que resulti dels ajuts concedits.  

Links d’interès  Última Convocatòria: Convocatòria PTA 2016    

 Preguntes Freqüents: FAQ’s 

Normativa 

 Bases reguladores per a  la concessió d’ajuts en el marc del Programa Estatal 
de Promoción del Talento y su Empleabilidad del Plan Estatal de Investigación 
Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016: 

 Texto de la orden de bases consolidado 
 Orden ECC/1402/2013, de 22 de julio  
 Orden ECC/1820/2014, de 26 de septiembre 
 Orden ECC/2483/2014, de 23 de diciembre  

 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

 Llei 14/2011, de 1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació 

 Legislació Laboral Vigent 

 Conveni PAS-Laboral 

http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Ayudas/PE_2013_2016/PE_Promocion_e_Incorporacion_Talento_y_su_Empleabilidad/FICHEROS/SE_Incorporacion/Ayudas_contratos_PTA_2013/Instrucciones_Interrupcion_2013.pdf
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.791459a43fdf738d70fd325001432ea0/?vgnextoid=ff49760794157510VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=67a04939e6b42410VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextfmt=formato2&id3=08f9c46e350b8510VgnVCM1000001d04140a____
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Ayudas/PE_2013_2016/PE_Promocion_e_Incorporacion_Talento_y_su_Empleabilidad/FICHEROS/SE_Incorporacion/Ayudas_contratos_PTA_2016/Consultas_Frecuentes_PTA_2016.pdf
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Ayudas/PE_2013_2016/PE_Promocion_e_Incorporacion_Talento_y_su_Empleabilidad/FICHEROS/SE_Incorporacion/Ayudas_contratos_RYC_2014/OBB_Talento_consolidada.pdf
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Ayudas/PE_2013_2016/PE_Promocion_e_Incorporacion_Talento_y_su_Empleabilidad/FICHEROS/SE_Incorporacion/Ayudas_contratos_RYC_2014/OBB_Talento_consolidada.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-8080
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-10197
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-10197
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-13664
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-13664
https://www.boe.es/boe/dias/2003/11/18/pdfs/A40505-40532.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf

