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Resum 28/10/2022 de les bases reguladores i de la convocatòria dels ajuts 
Joan Oró per a la contractació de personal investigador predoctoral en 
formació (FI 2023).  
 
 
Objecte de la convocatòria  
 
Els ajuts Joan Oró s’adrecen a finançar la contractació de personal investigador en 
formació que desenvolupi el seus estudis de doctorat dins del sistema universitari de 
Catalunya.  
 
Les tesis doctorals d’aquests ajuts s’hauran d’alinear necessàriament amb alguna de les 
àrees temàtiques d’intervenció definides al Pla Estratègic 2021-2024, que es poden 
consultar a https://op.europa.eu/en/web/eu-law-and-publications/publication-detail/-
/publication/3c6ffd74-8ac3-11eb-b85c-01aa75ed71a1 . A tal efecte, les persones 
sol·licitants hauran d’indicar dins del seu formulari, l’àrea temàtica que més s’ajusta a la 
seva proposta de tesi.    
Us adjuntem un document adjunt que també farem públic a la nostra pàgina web on hem 
extret un llistat d’aquestes àrees temàtiques.   
 
Terminis generals 
 
• Termini per presentar les sol·licituds inicials: 28 de novembre de 2022 
• Termini de les institucions per confirmar o rebutjar les sol·licituds provisionals: de l’1 

al 12 de desembre de 2022 
• Presentació de les propostes de renovació: del 9 i al 23 de gener de 2023 
• Termini per introduir la priorització: 10 de març de 2023 
• Inici contractes de nova concessió: màxim 1 de juny de 2023 
• Inici contractes de nova concessió (persones extracomunitàries): màxim 1 d’octubre 

de 2023 
 
 
Entitats beneficiàries 
 
Es poden beneficiar d’aquests ajuts les universitats públiques i privades del sistema 
universitari de Catalunya, els centres de recerca, les fundacions hospitalàries i les 
Infraestructures Científiques i Tècniques Singulars (ICTS). Queden exclosos d’aquests 
ajuts els parcs científics i tecnològics i els centres tecnològics, de suport a l’activitat 
tecnològica i de difusió tecnològica. 
Totes les entitats beneficiàries han de tenir seu operativa a Catalunya.  
 
 
Requisits de les persones candidates  
 
a) Haver superat els requisits per accedir al programa de doctorat entre l’1 de gener de 
2020 i la data de presentació de la sol·licitud.  

https://op.europa.eu/en/web/eu-law-and-publications/publication-detail/-/publication/3c6ffd74-8ac3-11eb-b85c-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/web/eu-law-and-publications/publication-detail/-/publication/3c6ffd74-8ac3-11eb-b85c-01aa75ed71a1


 
  

 
                                                                                             

                                                            
 

2 / 12 

Excepcionalment, aquest termini s’ampliarà tres anys (fins a l’1 de gener de 2017) si, 
després d’haver superat els estudis per accedir al  programa de doctorat, la persona 
candidata ha estat en una de les situacions següents:  

- Ha gaudit d’un període de baixa per maternitat. 
- Ha tingut a càrrec menors de sis anys.  
- Ha tingut a càrrec persones amb una discapacitat física, psíquica o sensorial 
legalment reconeguda.   
- Ha 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 per a l’ocupació o l’activitat habitual de la persona durant 
un període continuat mínim de 6 mesos. 
- Ha patit qualsevol de les situacions previstes a l'article a la Llei de Mesures de 
Protecció Integral contra la Violència de Gènere. 
- Té reconegut l'estatus de persona refugiada segons la Convenció de Ginebra 
de 1951. 

e) Disposar d’una nota mitjana mínima d’expedient acadèmic per als estudis de grau o 
de la titulació equivalent igual o superior a 6,50 (escala de 0 a 10). En el cas d’estudis 
cursats a l’estranger, aquesta nota mitjana mínima s’ha de calcular d’acord amb la 
declaració d’equivalències de la nota mitjana de l’expedient acadèmic que disposen les 
resolucions vigents del Ministeri d‘Universitats 
(https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-
alciudadano/catalogo/general/20/203615/ficha.html). 
b) En el moment de presentar la sol·licitud,  no estar en possessió de cap títol de doctorat 
ni  haver gaudit de cap ajut per a la contractació de personal investigador FI ni de cap 
ajut FI SDUR. Tampoc poden haver gaudit de més de 12 mesos de cap altre contracte 
específic de personal investigador predoctoral en formació. 
c) En el moment d’iniciar el contracte objecte de l’ajut, s’haurà d’estar admesa o 
matriculada al programa de doctorat del curs 2022-2023. 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.   
 
 
Requisits de les persones directores de tesi:  
 
a) Tenir una vinculació estatutària o laboral amb l’entitat d’adscripció de l’ajut. Aquesta 
vinculació ha de garantir suficientment la supervisió i el seguiment de la tesi doctoral de 
la persona candidata. Es considerarà que no compleixen aquest requisit el personal amb 
dedicació a temps parcial, el personal en situació d’excedència, el professorat visitant i 
el professorat emèrit. 
b) Ser investigadors principals o membres d’un projecte de recerca competitiu, contracte 
o conveni de recerca o de transferència. En el cas dels convenis o contractes de recerca 
o de transferència de coneixement, han de tenir un valor mínim de 24.000,00 (vint-i-
quatre mil) euros. 
Els projectes de recerca, contractes o convenis esmentats han d’estar vigents o 
concedits en el moment de presentar la sol·licitud. No es consideren projectes de 
recerca competitius els ajuts de suport als grups de recerca reconeguts per la 

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/20/203615/ficha.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/20/203615/ficha.html
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Generalitat de Catalunya (SGR) ni els ajuts que tenen per objecte la incorporació de 
personal investigador. 
 
 
Període 
 
Els ajuts per a la contractació tenen la durada d’un any i es podran renovar un màxim 
de dues anualitats. No obstant això, quan el contracte s’hagi concedit a una persona 
amb discapacitat, el contracte podrà assolir una durada màxima de sis anys, tenint en 
compte les característiques de l’activitat investigadora i el grau de les limitacions en 
l’acompliment de l’activitat. 
 
Els contractes de nova concessió s’han d’iniciar a tot tardar l’1 de juny de 2023, a 
excepció de les persones candidates extracomunitàries, el termini de contractació de les 
quals s’estén fins a l’1 de octubre de 2023. 
 
Tots els contractes han de començar el primer dia del mes.  
 
 
Import dels ajuts i conceptes subvencionables: 
 
Les despeses salarials i les despeses de cotització per tots els conceptes a la 
Seguretat Social del personal investigador. 
El càlcul de les despeses salarials s’estableix prenent com a referència la retribució que 
estableix l’EPIF, amb un factor corrector del possible impacte econòmic de les baixes 
per Incapacitat Temporal, i podrà ser actualitzat abans o després de la resolució 
d’atorgament.  
El mòdul per a la primera i la segona anualitat de l’ajut serà de 21.636,66 euros per 
persona investigadora contractada i el mòdul anual per a la tercera anualitat de l’ajut 
serà de 22.952,40 euros. 
 
Un ajut complementari adreçat al finançament d’estades de recerca i altres activitats 
formatives amb un import de 3.000,00 euros per a la totalitat dels tres anys d’ajut.  

 
Els costos de la direcció, tutela i avaluació continuada de la tesi doctoral durant la 
vigència de les diferents anualitats de l’ajut. També es consideren elegibles els costos 
d’indemnització per finalització del contracte per expiració del temps acordat, amb 
un import de 1.818,39€. 
 
 
Les sol·licituds per als ajuts de nova concessió  
 
Les sol·licituds de nova concessió s’han de presentar per mitjans electrònics en dues 
fases: 
 
- Primera fase (sol·licitud provisional realitzada per la persona candidata): 
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La sol·licitud provisional l’ha de presentar la persona candidata a l’ajut per a la 
contractació per via electrònica a través de l’apartat “Tràmits” del web de la Generalitat 
de Catalunya (<http://web.gencat.cat/ca/tramits/>). L’imprès de sol·licitud normalitzat 
consta d’un formulari general en el qual s’ha d’adjuntar la següent documentació: 
a) Un document annex normalitzat que inclou un breu currículum de la persona 
candidata; una memòria tècnica amb el resum de les activitats formatives i de recerca 
que es preveuen assolir durant els tres anys de l’ajut; els objectius i els resultats científics 
esperats; l’aplicabilitat i la transferència de coneixement previstes i el possible impacte 
social, econòmic i científic de la recerca desenvolupada.   
b) Si el projecte de recerca, contracte o conveni de recerca que dona compliment al 
requisit establert per a la persona directora de tesi s’ha atorgat a una entitat diferent de 
l’entitat d’adscripció, caldrà adjuntar un document que permeti identificar aquest 
projecte, contracte o conveni. 
c) Totes les persones sol·licitants han de presentar els expedients acadèmics dels 
estudis de grau, llicenciatura o equivalent i de màster en els quals consti la data 
d’obtenció del títol i la nota mitjana.  
d) En el cas d’estudis cursats a l’estranger, s’ha de presentar la declaració 
d’equivalències de la nota mitjana de l’expedient acadèmic dels estudis cursats a 
l’estranger que disposen les resolucions vigents del Ministeri d‘Universitats 
(https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-
ciudadano/catalogo/general/20/203615/ficha.html). Les persones candidates són les 
responsables de formalitzar i presentar aquestes declaracions d’equivalències de la nota 
mitjana, sense la necessitat de tramitar-ne la verificació del contingut abans de la seva 
presentació.  
e) Si escau, còpia de la documentació acreditativa corresponent a les situacions 
d’excepcionalitat previstes als requisits. 
f) Documentació addicional requerida opcionalment per l’entitat d’adscripció de l’ajut. És 
responsabilitat de l’entitat d’adscripció fer pública la documentació requerida abans de 
la finalització del termini de presentació de sol·licituds provisionals.  
 
Les entitats d’adscripció han de comprovar les dades que es facin constar al formulari i 
a la documentació annexa i notificar qualsevol necessitat d’esmena a les persones 
candidates mitjançant la seva publicació a la pàgina web de l’entitat o individualment. 
 
Atès que es tracta d'un procediment de concurrència competitiva, no s'admetran 
millores de la sol·licitud presentada i l'avaluació s’ha de realitzar exclusivament sobre la 
informació aportada en el formulari i en els annexes corresponents dins del termini de 
presentació de sol·licituds. En el cas que el document annex no s’hagi adjuntat, es trobi 
en blanc o sigui il·legible, la priorització es realitzarà únicament sobre la informació 
aportada en el termini de presentació inicial. Si manca algun altre document, però, 
s’haurà de reclamar.  
 
- Segona fase (confirmació de la sol·licitud realitzada per l’entitat d’adscripció): 
Un cop transcorregut el termini de presentació de sol·licituds provisionals, s’obrirà un 
termini per tal que les entitats sol·licitants de l’ajut accedeixin a l’aplicació de gestió 
d’ajuts de l’AGAUR (BOGA) per confirmar o rebutjar la presentació de les sol·licituds 
feta per les persones candidates. Per presentar aquesta confirmació cal que la persona 

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/20/203615/ficha.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/20/203615/ficha.html
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representant legal de l’entitat signi el document de confirmació que genera BOGA i el 
faci arribar a l’AGAUR per registre electrònic.  
Per accedir a la segona fase és imprescindible que les entitats sol·licitants hagin signat 
prèviament el conveni per al tractament de dades de caràcter personal en el marc de les 
convocatòries que gestiona l’AGAUR, segons el procediment que es pot trobar a la seva 
pàgina web (http://agaur.gencat.cat/ca/lagaur/procediment-de-presentacio-de-
persones-juridiques/). 
El document de confirmació inclourà una declaració acreditativa o una declaració 
responsable del compliment dels requisits establerts a les bases reguladores. 
 
 
Tramitació electrònica 
 
Tots els tràmits relacionats amb aquest ajut que hagin s’hauran de fer per mitjans 
electrònics. A aquests efectes es podran utilitzar els registres electrònics de la 
plataforma EACAT (tramits.eacat.cat), la Petició genèrica 
(https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica) o el tràmit genèric de 
l’AGAUR que es pot trobar a l’apartat “Tràmits” del web de la Generalitat de Catalunya 
(<http://web.gencat.cat/ca/tramits/>).  
 
 
Criteris d’avaluació i priorització de les sol·licituds:  
 
Les entitats d’adscripció han de prioritzar les sol·licituds rebudes i validades segons una 
escala del 0 al 10 i d’acord amb la suma dels criteris següents: 
 
a) La nota mitjana ponderada de l’expedient acadèmic de la persona candidata 
tindrà un valor màxim de 4 punts i es calcularà de la manera següent: 
La nota mitjana ponderada dels estudis de grau o de la titulació equivalent té un pes del 
80 % i la nota mitjana ponderada dels estudis de màster té un pes del 20 %. 
Si la persona candidata accedeix directament al doctorat sense necessitat de cursar 
estudis de màster, només es tindrà en compte la nota mitjana ponderada dels estudis 
de grau o de la titulació equivalent en un 100 %. 
De la mateixa manera, en el cas que la persona candidata hagi superat els 300 crèdits 
ECTS en el moment de presentar la sol·licitud però encara estigui cursant els estudis de 
màster, només es tindrà en compte la nota mitjana ponderada dels estudis de grau o de 
la titulació equivalent en un 100 %. 
Si la persona candidata ha cursat més d’un grau o estudi equivalent, només es tindrà en 
compte la nota mitjana ponderades de l’ensenyament més relacionats amb el programa 
de doctorat. De la mateixa manera, si la persona candidata ha cursat més d’un màster, 
només es tindrà en compte la nota mitjana ponderada de l’ensenyament que dona accés 
al doctorat. Aquests ensenyaments seran els que hauran de complir els requisits 
previstos a les  bases reguladores. 
 
b) La valoració de l’entorn formatiu i de recerca on s’integrarà la persona 
candidata tindrà  un valor màxim de 3 punts. Aquesta valoració pot tenir en compte 

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica)
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criteris relacionats amb el departament, la unitat, el laboratori, el grup de recerca o la 
persona directora de tesi. 
 
c) L’adequació de la sol·licitud a la política científica definida per l’entitat 
d’adscripció tindrà un valor màxim de 3 punts. Aquesta valoració podrà tenir en 
compte, entre d’altres aspectes, les línies estratègiques de recerca de l’entitat, la 
possible transferència de coneixement de les recerques proposades i la seva 
aplicabilitat, la distribució dels ajuts entre diferents departaments, unitats o projectes de 
recerca o la valoració curricular de la persona candidata.  
 
 
 
Sistema de priorització  
 
Les diferents entitats han de trametre a l’AGAUR per registre electrònic el sistema de 
priorització i els criteris que l’entitat preveu aplicar, per tal de que es pugui validar que 
els procediments de priorització respectius s’adapten als requisits d’aquestes bases 
reguladores. Us adjuntem per correu electrònic el document normalitzat on recollir el 
sistema de priorització.  
 
Aquestes mateixes entitats han de fer públics els criteris propis de priorització abans de 
la finalització del termini de presentació de sol·licituds provisionals i conservar les 
evidències d’aquesta publicació.  
 
De la mateixa manera, han fer pública la proposta de priorització de les sol·licituds 
rebudes de manera que es garanteixi el dret d’accés a la informació de les persones 
interessades. Aquesta proposta de priorització ha d’anar acompanyada de la informació 
explicativa i dels mecanismes i els criteris de valoració emprats a fi que les persones 
interessades puguin presentar-hi les al·legacions pertinents. 
 
La priorització definitiva, després del període d’al·legacions, s’ha d’introduir al BOGA,  
l’aplicació de gestió d’ajuts de l’AGAUR. 
 
 
Principis ètics 
 
Les activitats finançades s’han de centrar exclusivament en aplicacions civils i no es 
finançarà en cap cas els camps d'investigació següents: les activitats orientades a la 
clonació humana amb finalitats reproductives; les activitats dirigides a modificar el 
patrimoni genètic d'éssers humans que poguessin fer heretables aquests canvis 
(excepte les investigacions relacionades amb el tractament del càncer de les gònades, 
que es poden finançar); les activitats destinades a la creació d'embrions humans 
exclusivament amb finalitats de recerca o amb finalitats d'adquisició de cèl·lules mare 
fins i tot mitjançant transferència nuclear de cèl·lules somàtiques que condueixen a la 
destrucció d'embrions humans. 
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Les persones investigadores hauran d’emplenar una autoavaluació ètica inclosa en 
l’annex normalitzat on s’haurà de declarar si la seva recerca contempla algun dels 
camps anteriorment descrits. 
 
 
 Acceptació de l’ajut i acreditació de la contractació de la persona candidata 
 
L’acceptació de l’ajut i l’acreditació de la contractació de les persones candidates de les 
noves concessions s’ha de formalitzar conjuntament mitjançant un model normalitzat 
signat per les persones representants legals de les entitats beneficiàries.  
El document s’haurà de presentar per mitjans electrònics en el termini màxim de dos 
mesos des de l’endemà de l’inici del contracte objecte de l’ajut, juntament amb la 
documentació següent: 
a) Còpia del DNI o del NIE de la persona candidata. 
b) Còpia de la matrícula del programa de doctorat del curs 2022-2023. 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. En conseqüència, si en 
el moment d’acreditar la contractació encara no es disposa de la matrícula del curs 
acadèmic, s’haurà de presentar l’admissió al programa de doctorat i fer arribar la còpia 
de la matrícula en el termini d’un mes des que s’hagi fet efectiva. 
c) Còpia del contracte. 
d) Còpia del document de la Tresoreria General de la Seguretat Social “Informe de 
dades per a la cotització / Treballadors per compte d’altri” (IDC). 
e) En el cas d’haver gaudit d’un ajut per a la contractació de personal investigador en 
formació, caldrà presentar l’acreditació de la renúncia corresponent. 
f)* Còpia de l’escriptura de constitució de l’entitat, del document acreditatiu dels poders 
i del document d’identificació de la persona representant legal de l’entitat. 
g)* La declaració responsable de la informació relativa a les retribucions dels òrgans de 
direcció o d'administració, a l’efecte de fer-la pública, d’acord amb els criteris corporatius 
que s’adoptin o, si escau, d’acord amb el desenvolupament reglamentari corresponent. 
h) Acreditació del fet que es disposa d’un sistema de comptabilitat separada o que els 
justificants de despesa tenen assignat un codi comptable comú a les transaccions 
relacionades amb l’actuació subvencionada. 
 
*En el cas de les universitats i dels centres de recerca del programa CERCA, l’AGAUR 
ja disposa de la informació dels punts f) i g) i, per tant, aquestes institucions no hauran 
de presentar aquesta documentació. 
 
Renovació dels ajuts 
 
Les entitats han de presentar per mitjans electrònics les sol·licituds per a la renovació 
dels ajuts mitjançant el formulari normalitzat que inclourà la proposta de renovació dels 
ajuts per a totes les persones investigadores contractades que compleixin els requisits 
següents: 
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a) Haver estat contractades l’any que indiqui la convocatòria corresponent en el 
marc del programa de contractació de personal investigador (FI) de la Generalitat 
de Catalunya. 
b) Estar matriculades en un programa de doctorat d’una universitat del sistema 
universitari de Catalunya del curs acadèmic vigent en el moment de presentar la 
sol·licitud de renovació.  
c) No estar en possessió del títol de doctorat. 

En el cas que l’entitat proposi no renovar una candidatura, n’haurà d’exposar 
degudament els motius. 
 
Després de la resolució de renovació de l’ajut, i en el termini de dos mesos des de l’inici 
de la nova anualitat, l’entitat ha d’acceptar l’ajut i acreditar la continuïtat de la relació 
contractual de la persona investigadora mitjançant la presentació del document 
normalitzat i la documentació següent: 

a) Còpia del contracte o de l’addenda del contracte de la nova anualitat. 
b) Còpia de la matrícula de doctorat del curs acadèmic vigent en el moment de 
presentar aquesta acreditació. En els casos excepcionals en que les persones 
candidates es van incorporar al curs acadèmic següent a l’inicialment previst a 
la convocatòria corresponent, caldrà presentar la matrícula del curs acadèmic 
posterior a l’acreditat a l’anterior anualitat. Si en el moment d’acreditar aquesta 
renovació encara no es disposa d’aquesta matrícula, s’haurà de fer arribar en el 
termini d’un mes des que s’hagi fet efectiva.  

 
 
Pagament 
 
El primer pagament corresponent al 80 % de l’ajut per a la contractació es tramitarà un 
cop acreditada la contractació o la renovació de la persona candidata a l'entitat 
d'adscripció. El pagament del 20 % restant i dels costos d’indemnització per finalització 
del contracte per expiració del temps acordat, s'efectuarà un cop presentada la 
documentació justificativa. 
 
El pagament de l’ajut complementari de 3.000,00 euros i el pagament de les matrícules 
de la tesi doctoral també es faran efectius en el moment d’acreditar-se la contractació o 
la renovació.  
 
 
Resum dels drets i obligacions de  les entitats beneficiàries  
 
- Contractar el personal investigador sota la modalitat de contracte predoctoral i a temps 
complet, complir totes les obligacions previstes a la Llei la Ciència i a l’EPIF, 
especialment en tot allò que fa referència a l’adequació de la retribució mínima 
establerta, assumint qualsevol cost de contractació que excedeixi l’import de l'ajut del 
mòdul atorgat.  
- Proporcionar a la persona contractada la col·laboració i el suport necessari i facilitar 
els mitjans o els equips que siguin necessaris perquè pugui desenvolupar les seves 
activitats formatives i de recerca. 
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- No exigir a la persona contractada cap altra activitat que no estigui relacionada amb el 
seu treball formatiu i de recerca.  
- Vetllar pel correcte compliment d’allò establert l’article 4 de l’Estatut del personal 
investigador predoctoral en formació en relació a la col·laboració en tasques docents.  
- Comunicar a l’òrgan concedent de la subvenció altres subvencions sol·licitades o 
concedides per a la mateixa finalitat i qualsevol altra alteració produïda en les ja 
comunicades tan aviat com se’n tingui constància. 
- Vetllar pel compliment de les prioritats de l’Espai Europeu de Recerca (ERA) vigents, 
els principis de la Carta europea de l'investigador i el Codi de conducta per a la 
contractació de personal investigador (Charter & Code) i promoure mesures 
institucionals alineades amb la iniciativa europea de l’Estratègia de recursos humans 
per al personal investigador (HRS4R). 
- Incloure opcions de recerca interdisciplinàries; la creació de xarxes i relacions 
internacionals; i la formació que permeti accedir a altres sectors d'ocupació 
intersectorials, així com la promoció de la recerca responsable i innovadora (RRI) amb 
l'accés obert a publicacions i polítiques de gestió de dades. 
- Proporcionar a la persona investigadora un seguit d'activitats formatives alineades amb 
el Marc Europeu de Competències per als Investigadors. 
 
Resum dels drets i obligacions de les persones investigadores contractades: 
 
- Atenir-se a la legislació laboral vigent i al règim i a les normatives internes de 
l’organisme o de la institució on es duguin a terme les activitats. 
- Sol·licitar l’autorització per a la realització de qualsevol estada de recerca o activitat 
que impliqui una absència del lloc de treball d’acord amb la normativa interna de cada 
entitat d’adscripció. Aquestes absències del lloc de treball no podran superar en cap cas 
els sis mesos de durada. Tampoc es podrà acumular una absència superior als 12 
mesos en el total dels tres anys de l’ajut. 
 
Resum dels drets i obligacions de les persones directores de tesis  
 
- Planificar i orientar activament el projecte de recerca de la tesi per tal d’assegurar-ne 
el caràcter formador, original i innovador, potenciant la possible transferència de 
coneixement i l’impacte social, econòmic i científic de la recerca desenvolupada.   
- Supervisar el progrés i el seguiment del pla de treball i de les activitats formatives,  i 
assegurar-ne la viabilitat i la coherència en relació amb les actuals línies de recerca i 
sortides professionals a les quals es vincula.  
- Proporcionar l’orientació, l’assistència professional i científica necessària i 
l‘assessorament en el desenvolupament professional i en els diferents itineraris 
professionals o garantir que la persona investigadora tingui accés a aquest suport. 
- Donar suport a les oportunitats de treball en xarxa del personal investigador en 
formació, dins i fora del món acadèmic. 
- Vetllar pel correcte seguiment dels termes establerts a les bases reguladores d’aquests 
ajuts i a la convocatòria corresponent i informar l’entitat d’adscripció i l’AGAUR de 
qualsevol incidència que es produeixi. 
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Renúncies 
 
En cas que es comuniqui una renúncia a la totalitat de l’ajut durant els tres primers 
mesos des de l’endemà de la resolució d’atorgament inicial, l’AGAUR pot adjudicar l’ajut 
a les persones candidates de la llista de reserva de l’entitat on s’ha produït aquesta 
renúncia. En el cas de que es produeixi una renúncia parcial o que aquesta renúncia es 
presenti més enllà del termini anteriorment descrit, aquesta no comportarà cap 
substitució. 
 
 
Canvis i modificacions 
 
A petició de l’entitat d’adscripció, es podrà autoritzar les modificacions degudament 
motivades de la persona directora de tesi o de l’entitat d’adscripció i també resoldre 
qualsevol incidència que no impliqui un canvi substancial en les condicions i en la finalitat 
de l’ajut ni representi cap incompliment dels requisits establerts.  
Durant el primer any de contracte, només s’acceptaran canvis de la persona directora 
de tesi per causes de força major. 
Pel que fa als canvis d’entitat d’adscripció, s’hauran de realitzar en el moment en què 
es produeixi el canvi d’anualitat. 
 
La persona investigadora contractada ha d’informar i sol·licitar qualsevol canvi que afecti 
el desenvolupament de la seva tesi doctoral o del seu pla de treball a l’òrgan competent. 
Aquests canvis s’hauran d’informar en el moment de presentar les memòries tècnica 
justificativa.   
 
 
Publicitat 
 
En les publicacions i altres resultats cal fer esment del suport del programa predoctoral 
Joan Oró de la Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament de Recerca i 
Universitats de la Generalitat de Catalunya, incloent-hi el número de referència de l'ajut. 
L'entitat beneficiària ha d'incloure també al seu lloc web el logotip corresponent que 
consta al Programa d'identificació visual (PIV), editat al web http://www.gencat.cat/piv/.   
 
En relació al Fons Social Europeu Plus, l’entitat beneficiària ha de complir les mesures 
següents: 
a) En totes les mesures d’informació i comunicació que faci, ha d’incloure-hi l’emblema 
de la Unió, acompanyat de l’expressió “Cofinançat per la Unió Europea”.  
b) Fer una breu descripció de l’actuació  en el seu lloc web oficial i en els seus comptes 
en el mitjans socials, que indiqui els objectius i resultats d’aquesta, destacant l’ajuda 
financera de la Unió Europea. 
c) Durant la realització de l’operació, s’ha de col·locar en un lloc visible al públic un cartell 
informatiu del projecte (de mida A3, com a mínim), on s’esmentarà específicament 
l’ajuda financera de la Unió Europea, seguint el model que es pot trobar a la pàgina web 
de l’AGAUR 

http://www.gencat.cat/piv/
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d) En totes les accions comunicatives de publicació i de promoció institucional i de 
difusió i divulgació científica s’ha d’esmentar la participació de la Unió Europea i s'ha 
d'incloure l’emblema d’aquesta, acompanyat de l’expressió “Cofinançat per la Unió 
Europea” afegint-hi subtítols en anglès per facilitar-ne la difusió. 
e) S’ha d’assegurar que les persones destinatàries de l’actuació han estat informades 
del cofinançament del Fons Social Europeu Plus i s’ha de fer constar el cofinançament 
del Fons Social Europeu Plus en qualsevol document que es lliuri als participants o que 
formi part de l’ajut o de la contractació. 
 
 
Accés obert 
 
Les entitats beneficiàries dels ajuts i les persones candidates contractades han de 
proporcionar accés obert als articles científics generats en el marc del projecte finançat 
per aquest ajut, mitjançant el dipòsit de la versió final acceptada per la publicació i les 
dades associades a aquests articles en repositoris institucionals o temàtics, de forma 
simultània a la data de publicació.  
 
 
Justificació de les despeses de contractació 
 
La justificació de les despeses de contractació es realitzarà mitjançant el règim de 
mòduls. En aquest sentit, s’acreditarà la comprovació de la realització efectiva de 
l'actuació i el compliment dels resultats mitjançant els següents models normalitzats: 
 
a) Una memòria de l’actuació justificada signada per la persona investigadora 
contractada i per la persona directora de tesi que inclourà una descripció de les activitats 
formatives i de recerca realitzades durant el període de l’ajut, els objectius i els resultats 
científics assolits, l’aplicabilitat i la transferència de coneixement assolides i el possible 
impacte social, econòmic i científic de la recerca desenvolupada. Aquesta memòria 
inclourà també un apartat específic que justifiqui l’alineament de la tesi amb les 
orientacions estratègiques de la Unió Europea. 
 
b) Una memòria econòmica justificativa del cost de les contractacions realitzades en 
funció dels resultats obtinguts, que contindrà, com a mínim, la data d’inici i la data fi 
acumulativa de les diferents anualitats de cada contracte objecte de l’ajut, les condicions 
del contracte, el nombre d'unitats físiques considerades com a mòdul i la quantificació 
mitjançant els costos unitaris de cada contracte.  
 
La justificació dels costos d’indemnització per finalització del contracte per 
expiració del temps acordat es realitzarà mitjançant la presentació de la nòmina on 
consta la liquidació d’aquesta indemnització i del justificant de pagament corresponent. 
Aquesta documentació s’ha de presentar per mitjans electrònics en el termini màxim de 
dos mesos des del moment que finalitzi la darrera anualitat de l’ajut. 
 
 
Sistema de verificació 
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Durant la realització de l’acció subvencionada, i mitjançant mostreig, l’AGAUR realitzarà 
les següents verificacions: 
  
Verificacions administratives que tenen per objecte verificar l’execució de les actuacions 
i garantir que les declaracions justificatives de despeses presentades per les entitats 
beneficiàries tenen com a suport documentació justificativa (contractes, nòmines, 
justificants de pagament, etc.). 
 
Les verificacions sobre el terreny que tenen per objecte comprovar la realització efectiva 
de l’acció subvencionades i l’acompliment de les obligacions de les persones 
destinatàries i de les entitats beneficiàries.  
 

 


