
Subprograma Juan de la Cierva 2012 
 
 
Característiques del programa 
 
L’ordre ECI/266/2008, de 6 de febrer, estableix les bases reguladores de la 
concessió de subvencions públiques en el marc de la línia instrumental d’actuació en 
recursos humans del Pla Nacional d’Investigació Científica, Desenvolupament i 
Innovació Tecnològica (I+D+i) 2008-2011. 
 
La Resolució de 22 d’octubre de 2012 (BOE núm. 256, de 24 d’octubre) fa pública la 
convocatòria corresponent a l’any 2012, de concessió d’ajuts del Programa Nacional 
de Contractació i Incorporació de Recursos Humans d’Investigació, en el marc del 
Pla Nacional d’Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica 
(I+D+i) 2008-2011. 
 
Aquesta convocatòria està dividida en cinc capítols dels quals el primer es refereix a 
disposicions comunes tots els programes, el segon a disposicions específiques del 
subprograma Ramón y Cajal, el tercer a disposicions específiques del subprograma 
Juan de la Cierva, el quart a disposicions específiques del subprograma de Personal 
Tècnic de Suport i el cinquè a disposicions específiques del subprograma Torres 
Quevedo. 
 
Les característiques més destacades del Programa Juan de la Cierva 2012 són: 
 
Objectiu: Concessió d’ajuts per a la contractació laboral durant tres anys de doctors 
acabats de titular en totes les àrees de coneixement per Centres d’R+D espanyols 
per incorporar-se als seus grups de recerca. 
 
No es pot presentar sol·licitud simultàniament als Subprogrames Ramón y Cajal y 
Juan de la Cierva. 
 
Requisits del candidats: 
 

1. Tenir el grau de doctor el dia que finalitza el període de presentació de 
sol·licituds (29 de novembre de 2012). En cas que el candidat es trobi en els 
últims mesos de realització de la tesi doctoral, caldrà tenir el grau de doctor en 
una data anterior o igual a la publicació de la resolució de concessió a la web del 
MINECO (prevista per al mes de maig de 2013. 

 
2. La data d’obtenció del doctorat ha de ser posterior al dia 01.09.2008 (excloent 
períodes acreditats d’interrupció per maternitat/paternitat, malaltia greu o accident 
amb baixa mèdica igual o superior a 3 mesos, atenció a persones en situació de 
dependència). 

 



3. Només els candidats/es que vulguin incorporar-se al mateix centre d’R+D on 
van realitzar la seva tesi doctoral hauran d’haver realitzat estades en centres 
diferents a aquest durant almenys 24 mesos. Si el candidat/a presenta un grau 
d’invalidesa igual o superior al 65%, el compliment del requisit de mobilitat no 
serà obligatori. 

 
Nombre de contractes per a 2012: 225. 
 
Contractació: 3 anys. 
 
Ajuts: 28.800 euros/any (a càrrec del MINECO). 
 
Salari brut any: mínim de 24.000 euros. 
 
Sol·licituds: 
 

a) Els investigadors/es candidats/es han d’omplir telemàticament el formulari de 
sol·licitud de l’investigador/a candidat/a, validar i enviar telemàticament fins el 20 
de novembre de 2012. 

 
b) La URV elabora la sol·licitud institucional a partir de les sol·licituds dels 
investigadors/es candidats/es. 

 
Termini de presentació de sol·licituds: 
 

a) Termini investigador/a: 20 de novembre de 2012 (15:00 hores, hora 
peninsular) (data màxima de registre de sol·licituds  d’investigadors/res 
candidats/es. Un cop tancat l’aplicatiu telemàtic, no es podran incloure més 
candidats/es. 
 
b) Termini MINECO: La URV ha d’enviar la sol·licitud institucional al MINECO 
fins el 29 de novembre de 2012 (15:00 hores, hora peninsular). 

 
Avaluació: ANEP 
 
Incorporació: 6 mesos des de la publicació de la resolució de concessió. 
 
 


