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Ajuts Juan de la Cierva- Formació 2014 - Característiques del programa 
 
 
L’ordre ECC/1402/2013, de 22 de juliol, estableix les bases reguladores de la 
concessió de subvencions públiques en el marc del Programa Estatal de 
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016, modificada per 
l’ordre ECC/1820/2014, de 26 de setembre, i la resta de normes vigents que 
siguin d’aplicació. 
 
La Resolució de 1 de desembre de 2014 (BOE núm. 294, de 5 de desembre) fa 
pública la convocatòria corresponent a l’any 2014 de diverses actuacions 
contemplades en el Subprograma Estatal de Formació i en el Subprograma 
Estatal d’Incorporació, del Programa Estatal de Promoció de Talent i la seva 
Ocupació en R+D+I, dins el marc del Pla Estatal d’Investigació Científica i Tècnica 
i d’Innovació 2013-2016.  
 
Aquesta convocatòria està dividida en cinc capítols, que estableixen les 
disposicions comunes o específiques de: 
 
1. Tots els programes; 
2. Ajuts Ramón y Cajal; 
3. Ajuts Juan de la Cierva–Formació; 
4. Ajuts per a Personal Tècnic de Suport; i 
5. Ajuts Juan de la Cierva–Incorporació. 
 
Les característiques més destacades dels ajuts Juan de la Cierva-Formació 
2014 són: 
 
Objectiu:  
 
L’objectiu d’aquest subprograma és promoure la contractació laboral de joves 
doctors per un període de dos anys amb objecte que completin la seva formació 
investigadora postdoctoral en centres diferents als que van realitzar la seva 
formació predoctoral. 
 
Nombre de contractes per a 2014: 225 ajuts, dels quals 4 es reserven per a la 
contractació de persones amb una discapacitat igual o superior al 50%. 
 
Contractació: 2 anys. 
 
Dotació: 
 
 Salari brut any: 25.000€ (mínim de 21.500€) 
 Els investigadors contractats podran participar en programes addicionals de 

mobilitat, amb un màxim de vuit mesos al llarg de la execució de l’ajut. 
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Requisits dels doctors: 
 
a) Sol·licitar la incorporació en un centre d’R+D diferent a aquell en el que van 

realitzar la seva formació predoctoral. 
 
b) Estar en possessió del grau de doctor. 
 

En el cas del sol·licitants al torn general, la data d’obtenció del grau de doctor 
ha d’estar compresa entre l’01/01/2013 i el 31/12/2014. 

 
S’entendrà com a data d’obtenció del grau de doctor, la data de lectura i 
aprovació de la tesi doctoral. 

 
En el cas del sol·licitants al torn de persones amb discapacitat, la data 
d’obtenció del grau de doctor ha d’estar comprès entre l’01/01/2012 i el 
31/12/2014 

 
c) No haver presentat sol·licitud en ajuts Ramon y Cajal 2014 o ajuts Juan de la 

Cierva-Incorporació 2014 en la data de finalització del termini de presentació de 
sol·licituds. 

 
d) No haver estat beneficiari/ària d’un ajut de les convocatòries prèvies de les 

actuacions Juan de la Cierva. 
 
Finançament: Fons MINECO i fons propis i/o aliens diferents de MINECO  
 
Sol·licituds: Seran presentades pels Centres d’R+D  
 
Termini de presentació de sol·licituds: 
 
a) Termini investigadors: 3 de febrer de 2015(1) (15 hores, hora peninsular). 
 
b) Termini MINECO: 10 de febrer 2015 (15 hores, hora peninsular). 
 
(1) Data màxima de complementació i signatura per l’investigador del formulari electrònic. 
 
Avaluació: ANEP 
 
Incorporació: màxim 6 mesos des de la publicació de la resolució de concessió. 
 


