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Organisme Convocant Unió Europea (Research Executive Agency) 

Objecte 
Ajuts per a la contractació laboral de personal investigador .  

La finalitat: Potenciar l’esperit innovador i creatiu d’investigadors amb experiència (ER).  

Tipologies 

- European Fellowship (EF): L’ER es contractat entre 12 i 24 mesos per una institució 

situada en un estat membre o associat.  
- Global Fellowship (GF): L’ER el contractat fa una estada d’entre 12 i 24 mesos en 

una institució d’un Tercer País i a continuació s’incorpora per 12 mesos més a una  
institució situada en un estat membre o associat.  

Beneficiaris 

Personal investigador:  

- títol de doctor o acreditar com a mínim 4 anys d’experiència en recerca.  
- que no hagin residit o dut a terme la seva activitat principal (i.e. estudis) en l’estat 

d’acollida:  
o Espanya en el cas de les EF.  
o El Tercer País en el cas de les Global Fellowship, més de 12 mesos en els 

darrers 3 anys.  

Destinataris Grups de recerca de la UPC.  

Selecció La selecció sempre serà a càrrec de l’investigador responsable.  

Durada 

Durada màxima:  

 EF: 24 mesos 

 GF: 36 mesos 

Durada mínima:  

 EF:12 mesos  

 GF:24 mesos  

Dotació 

 Dotació anual de l’ajut : 

La dotació de l’ajut inclou les retribucions de l’investigador més una partida per despeses de 
formació i activitats de xarxa i una partida per despeses de gestió i overhead (aquestes dues 
partides es gestionen en el marc del projecte europeu).  

 Retribucions mínimes anuals: 

Les quantitats vénen marcades per la convocatòria i inclouen:  

 Monthly Living Allowance (equivalent a salari) aplicant el factor de correcció fixat per la 
convocatòria. 

 Mobility Allowance 

 Family allowance (només en el cas que acreditin família a càrrec) 

(tots els conceptes es paguen mensualment) 

Requisits  Títol de doctor o acreditar com a mínim 4 anys d’experiència en recerca 

 Acomplir regla de mobilitat  

Col·laboració docent 
En principi no es contempla.  

Contractació 
 Contracte postdoctoral. 

Incompatibilitats 
 Els contractes no admeten cap tipus de cofinançament.   
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Comentaris 

 

 Els investigadors realitzaran estades opcionals en altres institucions (secondments) fins a un màxim 
d’un 30% del total del seu temps de contractació.  

  

Ajuts Complementaris Cap a banda de les ja indicades 

Interrupció de l’ajut 

Suspensions contracte 
En cas de permisos de maternitat/paternitat o baixes de llarga durada se suspèn el finançament i la 
quota patronal deguda va a càrrec de la UPC.  

Clàusules contractuals 

específiques 

El contracte laboral, o el conveni de col·laboració on s’estableixen les condicions laborals 

han de tenir les següents clàusules :  

1. La data d’inici i durada de les activitats per al investigador en formació.   

2. La retribució mensual.  

3. L’obligació del investigador de treballar en exclusiva per aquesta activitat. 

4. L’obligació del investigador de no rebre cap altre retribució o ingrés per aquestes 

activitats de qualsevol altre entitat.  

5. L’obligació del investigador d’informar al receptor de qualsevol incidència que pugui 

afectar a l’acord. 

6. Disposicions especifiques relatives a la propietat intel·lectual del beneficiari i els drets 

sobre el producte de la recerca. 

7. Obligació del investigador de mantenir la confidencialitat. 

8. L’obligació del investigador de mantenir la visibilitat de finançament de la UE en les 

comunicacions i/o publicacions i en la protecció dels resultats. 

7. L’obligació del investigador de mantenir la confidencialitat. 

Links d’interès 

 Última Convocatòria:  
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-
msca-if-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-IF-2016/1/1/1/default-
group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-
group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc 
  

Normativa 
 Bases reguladores per a  la concessió d’ajuts en el marc del Programa H2020 

 Legislació Laboral Vigent 

 Conveni PAS-Laboral 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-IF-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-IF-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-IF-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-IF-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc

