
1.1 Quins requisits he de
complir en el moment de
presentar la sol�licitud per a
optar a un ajut Joan Oró?  

Secció 1 Requisits

A j u t s  J o a n  O r ó  p e r  a  l a  c o n t r a c t a c i ó  d e  p e r s o n a l  i n v e s t i g a d o r
p r e d o c t o r a l  e n  f o r m a c i ó  ( F I  2 0 2 3 )

P R E G U N T E S  F R E Q Ü E N T S  D E L S  S O L · L I C I T A N T S

No estar en possessió del títol de doctor
No haver gaudit anteriorment de cap ajut FI ni de cap FI
SDUR. Tampoc podràs haver gaudit de més de 12 mesos de
cap altre contracte específic de personal investigador
predoctoral en formació.
Acreditar una nota mitjana d’expedient acadèmic per als
estudis de grau o de la titulació equivalent igual o superior a
6,50 (escala del 0 al 10). 
Els sol�licitants han de complir un dels requisits d’accés al
doctorat que preveu l’article 6 del Reial decret 99/2011, de 28
de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de
doctorat.  Els estudis que donen accés al programa de
doctorat s’han d’haver superat entre l’1 de gener de 2020 i la
data de presentació de la sol�licitud

1.2 Vaig superar els estudis
que donen accés al doctorat
abans de l’any 2020. Puc
presentar la meva sol�licitud?

Sí, però només podràs presentar-la si has superat els requisits per
accedir al programa de doctorat a partir de l’1 de gener de 2017.
A més, entre l’1 de gener de 2017 i el 31 de desembre de 2019,
has d’haver superat els estudis d’accés al doctorat i s’han d’haver
donat alguna de les situacions següents:
- Haver gaudit d’un període de baixa per maternitat.
- Haver tingut a càrrec menors de sis anys.
- Haver tingut a càrrec persones amb una discapacitat física,
psíquica o sensorial legalment reconeguda. 
- Haver patit qualsevol malaltia greu o accident que requereixi una
intervenció de cirurgia major o un tractament en un centre
hospitalari i que provoqui la incapacitació temporal durant un
període continuat mínim de 6 mesos.
- Haver patit qualsevol de les situacions previstes a l’article 1 de la
Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de
protecció integral contra la violència de gènere
- Tenir reconegut l'estatus de persona refugiada segons la
Convenció de Ginebra de 1951.



1.3 He finalitzat un grau de
240 crèdits i actualment estic
cursant un màster de 60
crèdits que finalitzarà després
de presentar la meva
sol�licitud. Em puc presentar a
la convocatòria FI 2023? 

No, les persones candidates han de complir els requisits per
accedir al programa de doctorat en el moment de presentar la
sol�licitud. 

1.4 He cursat més d’un
màster. Quina data de
finalització d’estudis es tindrà
en compte a efectes de la
sol�licitud Joan Oró? 

Es considerarà només la data de finalització del màster que dona
accés al programa de doctorat en el qual es matricularà la persona
candidata. 

1.5 Puc presentar dues
sol�licituds en diferents
universitats/centres de
recerca? 

No, cada persona candidata pot presentar una única sol�licitud. 

1.6 He de disposar de
l’acceptació al programa de
doctorat per sol�licitar l’ajut? 

No, en el moment de presentar la sol�licitud no cal estar acceptat
al programa de doctorat. S’haurà d’estar acceptat al programa de
doctorat en el moment de començar el contracte. 

1.7 El meu director o
directora de tesi també ha de
complir requisits per accedir a
l’ajut Joan Oró? 

Sí, els directors o directores de tesi han de complir els requisits
següents:
a)Tenir una vinculació estatutària o laboral amb l’entitat
d’adscripció de l’ajut que garanteixi la supervisió i seguiment de la
tesi doctoral de la persona candidata. 
b) Ser investigadors principals o membres del projecte de recerca,
contracte o conveni de recerca o de transferència. El contractes o
conveni ha de tenir un valor mínim de 24.000€ i estar vigents o
concedits en el moment de presentar la sol�licitud.

Correspon a les universitats comprovar els requisits de les
persones directores de tesi. En cas de dubte, adreceu-vos a
l’oficina d’ajuts de la vostra universitat d’adscripció.



1.8 En relació al projecte de
recerca competitiu, conveni o
contracte de recerca o
transferència al qual ha
d’estar vinculat el director o
directora de tesi: es pot
considerar el finançament
addicional dels ajuts Ramón y
Cajal destinat a l’execució
d’activitats de recerca? 

No; a efectes d’aquestes bases reguladores no es consideren
projectes de recerca competitius aquells ajuts que tenen per
objecte la incorporació de personal investigador, ni tampoc els
ajuts de suport als grups de recerca reconeguts per la Generalitat
de (SGR). 

1.9 . Les persones directores
de tesi poden presentar més
d’una sol�licitud Joan Oró
amb diferents candidats
predoctorals en aquesta
convocatòria? 

No, cada persona directora de tesi només pot constar en una
sol�licitud de la convocatòria Joan Oró 2023. 

1.10 A la sol�licitud de l’ajut
puc fer-hi constar dues
persones co-directores de
tesi?  

No, a la sol�licitud només es pot incloure un una única persona
directora de tesi. Aquesta persona és la que de complir tots els
requisits

1.11 No puc incorporar-me a
la meva universitat /centre de
recerca abans de l’1 de juny.
He de matricular-me al curs
2022-2023 o puc fer-ho
directament al 2023-2024?

Excepcionalment, les persones candidates que s'incorporin a partir
de l’1 de juny de 2023 (inclòs), podran estar acceptades al
programa de doctorat corresponent i matricular-se al curs 2023-
24 en el moment en què aquesta matriculació es pugui fer
efectiva, d’acord als calendaris de matriculació de les diferents
universitats.  

1.12  No tinc clar on
classificar la meva tesi
doctoral dins dels àmbits
temàtics d'Horitzó Europa. És
obligatori classificar-la per
rebre l'ajut?

Sí, la FI 2023 només finançarà projectes alineats amb els objectius
i les orientacions estratègiques per a la recerca definides al
programa Horitzó Europa i, en concret, amb alguna de les àrees
temàtiques d’intervenció definides al Pla Estratègic 2021-2024.
Aquestes àrees són molt àmplies i diverses, i les pots trobar
detallades en aquest document.

Si, tot i així, tens dubtes sobre la classificació que hauria de tenir la
teva tesi, pots contactar amb la persona directora de tesi i amb
nosaltres mateixos.



2.1 M’he descarregat el
formulari i, quan s’obre,
apareix un error que diu:
“Please wait....”. Què puc fer? 

Secció 2 Presentació de les sol·licituds

Aquest error apareix quan s’obre el formulari de sol�licitud des del
navegador web. Per evitar-ho, l’has de descarregar i obrir-lo des
del teu ordinador (amb l’Adobe Reader, per exemple).

2.2 . És necessari disposar de
signatura electrònica per
presentar la sol�licitud? 

No és necessari. Si no disposes de signatura electrònica, pots
presentar el formulari de sol�licitud marcant l’opció “Sol�licitud
sense certificat digital”. 

2.3. Estic omplint el formulari
de sol�licitud i, a l’hora
d’enviar-la, s’ha interromput
el servei i no funciona el
portal de tràmits. La puc
enviar per correu postal o
electrònic?

No. Si es produeix una interrupció durant l’últim dia establert per a
la realització del  tràmit, aquest es podrà dur a terme durant els
tres dies hàbils consecutius. Recorda posar-te en contacte amb
l’AGAUR per a que puguem comprovar de quin tipus d’error es
tracta. 

1.13  He cursat els meus
estudis a l'estranger. Com puc
calcular la nota mitjana?

SI has cursat totalment o parcialment els estudis de llicenciatura,
grau, diplomatura o màster en centres de fora del sistema
universitari de l’Estat espanyol, has d’acompanyar el teu
expedients acadèmic amb aquesta declaració d'equivalències.

Recorda que només cal omplir el document, sense la necessitat de
signar-la ni d'obtenir-ne una verificació. L'organisme responsable
de la plataforma és el Ministeri d’Educació i Formació Professional,
la qual cosa si hi ha alguna incidència pots consultar la seva guia o
posar-te en contacte amb ells.



2.6 Al formulari de sol�licitud,
on he d’adjuntar l’expedient
de màster? 

Les persones sol�licitants han de crear un únic arxiu pdf amb
l’expedient de màster i l’expedient de grau/llicenciatura i adjuntar-
lo a l’apartat de Documentació annexa > Expedient acadèmic.

2.7 Intento adjuntar la
documentació annexa i tinc
problemes. Per què? 

Per tal d’adjuntar la documentació annexa sense errors, has de
verificar que es compleix el següent: 
1) Mida dels arxius: La mida màxima del total de la sol�licitud són
5MB. És possible que algun dels arxius que has adjuntat pesi
massa. Intenta reduir-ne la mida i tornar-lo a adjuntar. 
2) Nom dels arxius: Els noms dels annexos han de ser curts i sense
caràcters especials. Per assegurar que els noms són correctes, no
escriguis cap majúscula, cap nombre ni cap caràcter especial.
Si els problemes tècnics persisteixen, contacteu amb l’AGAUR per
rebre assistència.

2.8 Si he cursat més d’un
màster, quina nota mitjana he
d’incloure a la sol�licitud?  I si
he cursat més d'un grau?

Al formulari de sol�licitud s’han d’incloure només les dades del
màster o que dona accés al programa de doctorat. En el cas del
grau, només cal cal emplenar el grau més proper al programa de
doctorat. Si es volen fer constar els detalls d’altres estudis
addicionals, aquests s’han d’incloure a l’apartat del CV del
sol�licitant a l’annex de la sol�licitud.

2.4. Són les 14:01h de l’últim
dia per presentar la sol�licitud
de l’ajut. Intento enviar el
formulari però el tràmit dona
error. El puc enviar per correu
electrònic?

No. És molt importat omplir i presentar la sol�licitud amb temps
suficient i, així, superar els imprevistos que puguin succeir. El
termini per a presentar la sol�licitud acaba a les 14:00h, per la qual
cosa no s’acceptarà cap sol�licitud fora d’aquest termini. Si tens
cap problema amb el formulari o amb la sol�licitud, recorda que els
gestors de l’AGAUR estan a la teva disposició per ajudar-te,
sempre i quan plantegis els teus dubtes amb suficient antelació.  

2.5 En quin idioma ha d’estar
redactat el document annex
de la sol�licitud?  

Tant la sol�licitud com el document annex poden estar redactats
en català, castellà o anglès. 



Secció 3 Condicions de l'ajut

3.1 Quina retribució
correspon a la persona
investigadora beneficiària de
l’ajut Joan Oró? 

Primera i segona anualitat: 16.971,64 euros bruts anuals

Tercera anualitat: 18.183,90 euros bruts anuals.

El sou de les persones investigadores predoctorals l’estableix
l’Estatut de Personal Investigador en Formació. Segons la seva
darrera actualització salarial publicada. els imports són els
següents:

Els imports mensuals nets depenen de la situació personal de
cadascú i de les retencions que se li apliquin. Si tens dubtes sobre
aquest tema, contacta amb la teva entitat d’adscripció

3.2 Com rebré l’ajut de 3000
euros destinat a activitats
formatives i com l’he de
gestionar? 

L’AGAUR transferirà l’import destinat a activitats formatives i
d’internacionalització a la universitat d’adscripció, la qual ha de
tramitar els pagaments a les persones investigadores
contractades. La normativa relativa a aquest ajut complementari
està descrita a l’annex III de les bases reguladores.

2.9 Si no he finalitzat el
màster que dona accés al
doctorat però ja he completat
60 crèdits, quina nota mitjana
he d’indicar? 

Només es tindrà en compte la nota mitjana ponderada dels
estudis de grau o de la titulació equivalent en un 100 %.
Tot i això, recorda que per poder optar als ajuts Joan Oró, en el
moment de presentar la sol�licitud s'han de tenir aprovats 300
ECTS.

2.10 Una vegada presentada
la sol�licitud, he de fer algun
altre tràmit? 

No, una vegada presentada la sol�licitud no has de realitzar cap
acció; les universitats són les responsables de confirmar les
sol�licituds rebudes.  Les universitats i centres de recerca
publicaran la llista d'esmenes a la seva pàgina web i seran les
encarregades de fer la priorització dels candidats. 


