
 
 

 
 
 

Informació relativa a contractes i convocatòries de personal 
investigador y a la renovació de contractes de professorat 
associat 

Benvolgudes / benvolguts 

Mitjançant aquest correu us vull fer arribar algunes novetats referents a diferents tipus de contractes i 
convocatòries de personal investigador, així com en la renovació de contractes de professorat associat 

a)   El Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, (BOE d'1 d'abril),  pel qual s'adopten mesures urgents 
complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19, en la disposició addicional 
tretzena, estableix, entre altres, la possibilitat de prorrogar els contractes de treball de durada determinada 
i finançats amb càrrec a convocatòries públiques de recursos humans en l'àmbit de la recerca. 

a.1) Respecte els contractes finançats per l’Agència Estatal de Recerca: 

Està previst que l’Agència Estatal de Recerca dicti una resolució per implementar l'autorització de 
les pròrrogues dels contractes subscrits entre l'entitat beneficiària i l'investigador contractat en el 
marc de les ajudes que figuraran en l'annex a la resolució. D'entrada, es podran finançar 
pròrrogues per una durada màxima equivalent a la durada de l'estat d'alarma més tres mesos 
addicionals, fins a un màxim de cinc mesos. Aquelles pròrrogues que se subscriguin durant la 
vigència de l'estat d'alarma podran, si la durada d'aquest estat fos superior a la considerada en el 
moment de la formalització del contracte, acordar una segona pròrroga pel temps no considerat 
en la pròrroga inicial, sempre que la durada total de les dues pròrrogues no superi els 5 mesos. 

Les convocatòries afectades són les que s’indiquen a continuació i s'aplicarà als contractes que 
finalitzin en el període d'un any des de l'entrada en vigor del reial decret llei (del 2 d'abril de 2020 
a l'1 d'abril de 2021). 

 



 
 

 
 
   

a.2)     Respecte els contractes finançats per Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 
(AGAUR): 

En relació amb la pròrroga dels contractes Formació d’Investigadors (FI) i Beatriu de Pinòs (BP), 
la Secretaria d’Universitats i Recerca ha comunicat que, mitjançant l’Agència de Gestió d’Ajuts 
Universitaris i de Recerca (AGAUR), compensarà les universitats i centres de recerca de 
Catalunya que prorroguin els contractes en els termes que estableix el Reial decret. Per tant, 
aquests contractes rebran el mateix tracte que els finançats per l’Agència Estatal de Recerca 
(veure apartat anterior) 

a.3)     Respecte als contractes del programa de Personal Investigador en Formació de la UPC: 

a.3.1)  El Consell Social va autoritzar al rector l’habilitació de crèdit necessari per fer 
front a la pròrroga dels contractes del programa de Personal Investigador en Formació 
de la UPC amb finançament íntegre procedent del capítol 1 que tinguin prevista la seva 
finalització en el període d’un any des de l’entrada en vigor del Reial decret llei 11/2020, 
de 31 de març, per una extensió de temps equivalent a la durada de l’estat d’alarma. 

a.3.2). El Consell Social va autoritzar al rector l’habilitació de crèdit necessari per fer 
front a la pròrroga dels contractes cofinançats del programa de Personal Investigador en 
Formació de la UPC -en el percentatge en què aquests estiguessin finançats pel capítol 
1- que tinguin prevista la seva finalització en el període d’un any des de l’entrada en 
vigor del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, per una extensió de temps equivalent 
a la durada de l’estat d’alarma, condicionat a que el grup de recerca responsable dels 
mateixos assumeixi la resta del percentatge. 

a.3.3)  En el cas de contractes de Personal Investigador en Formació finançats 
íntegrament pels grups de recerca, tant la decisió com el cost derivat d’una extensió de 
temps equivalent a la durada de l’estat d’alarma haurà de ser assumida pel grup de 
recerca corresponent. 

b) Renovació de professorat associat 

La suspensió de terminis i procediments decretada per l'estat d'alarma, així com la dificultat d'aconseguir 
la documentació necessària per a procedir a la renovació de contractes i la de reunir les comissions de 
selecció, dificulta enormement posar en funcionament el procés de contractació de professor associat per 
al curs 20/21. 

 
Davant aquesta situació, i atesa l'excepcionalitat del moment, ens hem plantejat la possibilitat d'acordar 
per al pròxim curs 2020-2021 una pròrroga automàtica dels contractes que es considerin després de les 
reunions de planificació, així com la possibilitat de celebrar les noves contractacions que siguin 
necessàries mitjançant procediments de designació directa, per urgència. Pensem que davant la situació 
excepcional sense precedents que estem patint necessitem flexibilitat i suport de les autoritats. El proper 
16 d'abril, la presidenta de la comissió de professorat de la CRUE (professora Mavi Mestre, rectora de la 
Universitat de València) té una reunió virtual amb el Ministre d'Universitats, i s’ha compromès a fer-li 
aquest plantejament.   

 

Ben cordialment, 

Miquel Soriano 
Vicerector de Política de Personal Docent i Investigador 



 
 

 
 
 

 


