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31.20 Circular Informativa 
 

PRÒRROGA DELS CONTRACTES PREDOCTORALS D’INVESTIGADORS EN 
FORMACIÓ 
 

La  disposició addicional catorzena del Reial Decret 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents 

complementàries per donar suport a l’economia i l’ocupació, que entrarà en vigor demà dia 23 

d’abril, estableix  les regles aplicables als contractes predoctorals per al personal investigador en 

formació amb finançament que no provingui de convocatòries d’ajudes de recursos humans 

realitzades per agents de finançament del Sistema Estatal de Ciència, Tecnologia i Innovació. 

 

Es possibilita la pròrroga d’aquests contractes pel temps de durada de l’estat d’alarma derivat de 

la pandèmia de la COVID-19, i permet, per motius justificats, la seva pròrroga per tres mesos 

addicionals al temps que duri la declaració de l’estat d’alarma. 

 

A la Circular CAPSS 19.20 ja vam donar compte de les regles que es van adoptar aplicables a 

tots els contractes de treball de durada determinada subscrits amb càrrec al finançament de 

convocatòries públiques de recursos humans en l’àmbit de la investigació amb independència de 

la seva modalitat (DA 13ª del Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març). 

 

Ara li toca el torn al personal investigador en formació amb contracte predoctoral no finançat 

mitjançant convocatòries públiques de recursos humans en l’àmbit de la investigació i les regles 

són les següents:  

 
 Es poden prorrogar únicament els contractes predoctorals quan es trobin dins dels últims 

12 mesos del contracte i finalitzin a partir del 2 d’abril de 2020. 

 La pròrroga pot durar pel temps que duri l’estat d’alarma i per motius justificats fins a tres 
mesos més al temps que duri, en la seva totalitat, la declaració d’estat d’alarma. 

 La durada total del contracte i de la seva eventual pròrroga pot excedir els límits 
temporals previstos legalment. 

 Cal acord escrit entre l’entitat contractant i la persona investigadora abans de la data 
prevista de finalització del contracte. 

 Els costos laborals i de Seguretat Social derivats de la pròrroga els haurà d’assumir 
l’entitat contractant. 

 

Barcelona, 22 d’abril de 2020. 

 

 


