Secretaria Autonòmica
d'Universitats i Investigació

NOTA INFORMATIVA sobre l'aplicació del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel
qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a
afrontar la COVID-19, pel que fa a la disposició addicional tretzena.
A l'empara del que es preveu en el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual
s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a afrontar la
COVID-19, que estableix, en la disposició addicional tretzena, regles aplicables als
contractes de treball subscrits a càrrec del finançament de convocatòries públiques de
recursos humans en l'àmbit de la investigació i a la integració de personal contractat en el
Sistema Nacional de Salut, aquesta Secretaria Autonòmica d'Universitats i Recerca
COMUNICA que:
- Respecte de les convocatòries públiques de recursos humans executades per la Direcció
General de Ciència i Investigació (DGCI), els serien aplicables aquelles regles als
contractes de treball que finalitzen del 2 d'abril de 2020 a l'1 d'abril de 2021, de les
subvencions següents:
1. Subvencions per a la contractació de personal investigador de caràcter
predoctoral (ACIF)
2. Subvencions del Programa Santiago Grisolía (GRISOLIA)
3. Subvencions per a la contractació de personal investigador en fase postdoctoral
(APOSTD)
4. Subvencions per a la contractació de personal de suport vinculat a un projecte de
transferència tecnològica (APOTIP)
5. Subvencions destinades a millorar la formació i ocupabilitat de personal tècnic i
de gestió de l’R+D a través de la seua contractació laboral per entitats públiques
d'investigació, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i cofinançades
pel Fons Social Europeu i la Iniciativa d'Ocupació Juvenil (GJIDI)
6. Subvencions per a la contractació de joves doctors i doctores per al
desenvolupament d'un projecte de transferència tecnològica en empreses
valencianes (CPTTGENT)
7. Subvencions del Programa d'excel·lència científica de júniors investigadors
(SEJI) per a les despeses de contractació de l'investigador júnior
- La duració de la pròrroga dels contractes de treball associats a les convocatòries de la
DGCI relacionades en apartat anterior podrà ser acordada en els termes que estableix el
Reial decret llei i es compensarà a les universitats i centres d'investigació a la Comunitat
Valenciana que prorroguen els contractes en els termes establits en la citada disposició
addicional tretzena, la qual cosa comporta realitzar les modificacions i variacions
pressupostàries que siguen necessàries per a donar lloc a aquest finançament amb
caràcter previ a la resolució d'autorització de les pròrrogues.

- Tenint en compte que la pròrroga dels contractes laborals requerirà la subscripció del
corresponent acord subscrit entre l'entitat contractant i la persona empleada, amb
caràcter previ a la data prevista de finalització del contracte, cada universitat o centre
d'investigació remetrà a la DGCI la informació dels contractes afectats en cada subvenció
concedida, i aquelles pròrrogues que se subscriguen durant la vigència de l'estat d'alarma
podrán acordar, si la duració d'aquest estat fóra superior a la considerada en el moment
de la formalització del contracte, una segona pròrroga pel temps no considerat en la
pròrroga inicial, sempre que la duració total de les dues pròrrogues no supere els cinc
mesos.
- D'altra banda, per a les convocatòries de subvencions a projectes d'investigació
d'excel·lència que incloguen despeses de contractació de personal associat al projecte i
sempre que a data 2 d'abril de 2020 quede un any o menys per a la finalització dels
corresponents contractes de treball, podran acordar-se pròrrogues pel temps de duració
de l'estat d'alarma i les seues pròrrogues, sense que l'autorització comporte un augment
de la subvenció concedida per a l'execució del projecte, el termini del qual podrà ser
ampliat sempre que l'entitat beneficiària manifeste la impossibilitat de realitzar l'activitat
subvencionada durant la vigència de l'estat d'alarma, així com la insuficiència del termini
que reste després de la seua finalització per a la realització de l'activitat subvencionada o
la seua justificació. Aquesta circumstància podria ser aplicable a:
a) Programa Prometeu per a grups d'investigació d'excel·lència (PROMETEU)
b) Programa d'excel·lència científica de júniors investigadors (SEJI)
c) Programa de suport al talent investigador del Pla GenT (CIDEGENT i CDEIGENT)
- Finalment, per a la resta de les subvencions concedides abans del 14 de març de 2020, i
d’acord amb el que es preveu en l'article 54 del Reial decret llei, els terminis d'execució de
l'activitat subvencionada i, en el seu cas, de justificació i comprovació d'aquesta execució,
podran ser ampliats sempre que l'entitat beneficiària manifeste la impossibilitat de
realitzar l'activitat subvencionada durant la vigència de l'estat d'alarma, així com la
insuficiència del termini que reste després de la seua finalització per a la realització de
l'activitat subvencionada o la seua justificació o comprovació, sense que això puga
implicar un augment de la subvenció concedida.
Aquesta nota és merament informativa i caldrà d’ajustar-se en tot cas a les resolucions que
finalment aprove i publique la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

