08.22 Circular Informativa
NOU CONTRACTE INDEFINIT EN L’ÀMBIT DE LA RECERCA
El Reial Decret llei 8/2022, de 5 d’abril, pel qual s’adopten mesures urgents en l’àmbit de la
contractació laboral del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació, publicat al
BOE núm. 82, de 6 d’abril, que ha entrat en vigor el mateix dia de la seva publicació, s’ha
avançat parcialment a les previsions de l’Avantprojecte de modificació de la Llei 14/2011,
d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, en tràmit parlamentari, regulant una
de les principals fites d’aquesta reforma que era la creació d’una nova modalitat de contracte
indefinit per a la realització d’activitats vinculades a línies d’investigació, incloses activitats
de gestió.
S’introdueix un nou article 23 bis a la Llei 14/2011, d’1 de juny amb l’epígraf “contracte
d’activitats científic-tècniques”.
Les peculiaritats d’aquest contracte són les següents:








Durada indefinida, però poden estar vinculats a finançament extern o finançament
procedent de convocatòries d’ajuts públics en concurrència competitiva supòsit en el
qual a la seva extinció al personal contractat amb aquesta modalitat li correspondrà la
indemnització per finalització de contracte (no ho diu expressament la norma però serà
una extinció per causes objectives a la que correspon una indemnització de 20 dies per
any).
Aquests contractes no formen part de l’Oferta Pública d’Ocupació ni la seva convocatòria
està limitada per la massa salarial del personal laboral.
Poden ser contractats amb aquesta modalitat llicenciats, enginyers, arquitectes,
diplomats, arquitectes tècnics, enginyers tècnics, graduats, màsters universitaris, tècnics
superiors, tècnics o personal investigador amb doctorat.
La selecció d’aquest personal s’ha de fer mitjançant convocatòries públiques que
garanteixin els principis de mèrit, capacitat, igualtat, publicitat i concurrència
Són d’aplicació supletòria l’EBEP i l’Estatut dels treballadors.

Es modifica també la Llei 14/2007, d’investigació Biomèdica, introduint un nou apartat 5 al seu
article 85, pel qual els centres del Sistema Nacional de Salut o vinculats o concertats i les
fundacions i consorcis de recerca biomèdica podran contractar personal tècnic de
recolzament a la investigació i a la transferència de coneixement fent ús d’aquesta nova
modalitat contractual.

Barcelona, 8 d’abril de 2022.
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