19.20 Circular Informativa

ESTAT D’ALARMA I RECERCA
El repetidíssim Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març, també aborda qüestions relatives a la
investigació. En la seva disposició addicional tretzena estableix unes regles aplicables als
contractes de treball subscrits amb càrrec a 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.
Aquestes regles són les següents :


Els contractes de treball de durada determinada, sota qualsevol modalitat laboral en el
marc de la Llei de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, poden ser prorrogats per les
entitats contractants, quan quedi un any o menys per a la seva finalització.



La pròrroga, en el seu cas, pot ser pel temps que duri l’estat d’alarma. Per motius
justificats es podran prorrogar fins a tres mesos addicionals.



Si els contractes de treball dels investigadors han estat suspesos per possibilitar que
s’integrin en el Sistema Nacional de Salut per atendre les contingències derivades de la
situació d’emergència sanitària, el temps de suspensió se sumarà a la del temps que
hagi durat l’estat d’alarma.



La durada total del contracte de treball i de la seva pròrroga pot excedir dels límits
màxims previstos en la Llei de la Ciència.



S’ha de signar un acord per escrit entre l’entitat contractant i l’investigador empleat.



Els costos laborals i socials derivats de la pròrroga seran finançats amb càrrec als
pressupostos de l’organisme o entitat que va realitzar la convocatòria pública en les
mateixes condicions econòmiques que la convocatòria corresponent. A tal efecte,
s’autoritza als organismes convocants a efectuar les modificacions de crèdit que siguin
necessàries en els seus pressupostos i a dictar les resolucions que calguin per adaptar
les condicions previstes en les seves corresponents convocatòries.

Barcelona, 1 d’abril de 2020.
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