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Descripció general/Objecte 
Fomentar la contractació laboral, per part d’organismes d’investigació o centres d’R+D espanyols, 
de joves doctors per un període de dos anys per completar la seva formació investigadora 
postdoctoral en centres d’R+D espanyols diferents d’aquells on van realitzar la seva formació 
predoctoral. 
 
Pressupost total 
11,2 Milions €. 
 
Dotació de l’ajut 
Cost de contractació: 50.000 €/2 anys (25.000 €/any). Import mínim de 21.500 € en concepte de 
retribució bruta anual. 
 
Conceptes de finançament 
1. Cost de contractació: 

• Retribució del personal investigador i quota patronal de la Seguretat Social. 
• L’entitat beneficiària assumirà la diferència fins al cost total. 
• L’entitat beneficiària pot incrementar la retribució del personal investigador amb fons propis. 

2. El personal investigador podrà participar en programes de mobilitat amb un màxim de 8 mesos 
de duració durant la concessió del contracte. 

3. Compatibilitat: les persones contractades podran prestar col·laboracions complementàries en 
tasques docents, en la seva mateixa institució o en altres, per un màxim de 80 hores anuals, a 
petició pròpia i amb l'aprovació de la seva institució. 

 
Durada de l’ajut 
2 anys. Període de contractació/incorporació: 

• DD/MM/AAAA (data de publicació de la resolució de concessió) 
• Un termini màxim de 20 dies (contractació) i 6 mesos (incorporació) a comptar de l’endemà 

de la publicació a la seu electrònica de la resolució de concessió (segons bases de la 
convocatòria). 

 
Beneficiari/ària 
1. Ajudes del torn general i del torn de persones amb discapacitat: 

• Organismes públics d'investigació. 
• Universitats públiques, els seus departaments i instituts universitaris, i universitats privades 

amb capacitat i activitat demostrada en R+D+I. 
• Altres centres públics d'R+D. Organismes públics i centres amb personalitat jurídica pròpia 

dependents o vinculats a l'Administració General de l'Estat, i els dependents o vinculats a 
les administracions públiques territorials i els seus organismes, o participats 
majoritàriament pel sector públic, sigui quina sigui la seva forma jurídica, que realitzin 
activitats d’R+D i generin coneixement científic o tecnològic. 

• Entitats i institucions sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre, vinculades o 
concertades amb el Sistema Nacional de Salut, que desenvolupin activitat investigadora. 

• Entitats públiques i privades sense ànim de lucre que realitzin activitats d'R+D i generin 
coneixement científic o tecnològic. 
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• Centres Tecnològics d'àmbit estatal. 
 
2. Ajudes per al torn FJC-INIA-CCAA, només podran ser entitats beneficiàries, d'entre les indicades 
anteriorment, els centres públics d'investigació agrària i alimentària de les comunitats autònomes, 
integrats en les Conselleries responsables de la investigació agroalimentària de les Comunitats 
Autònomes, i l'Institut Nacional d'Investigació i Tecnologia Agrària i Alimentària, participants en la 
Comissió Coordinadora d'Investigació Agrària INIA-CCAA. 
 
Receptor/a 
Investigador/a responsable d’acollida (investigador/a tutor). 
 
Destinatari/ària 
1. Sol·licitar la incorporació a un centre d’R+D diferent d’aquell de formació predoctoral (no en el 

cas de participants en el torn de persones amb discapacitat). 
2. Títol de doctor: 

• Torn general i torn FJC-INIA-CCAA: entre 01/01/2018 i 31/12/2019. 
• Torn de persones amb discapacitat: entre 01/01/2017 i 31/12/2019 

3. No haver presentat sol·licitud als ajuts Ramón y Cajal i Juan de la Cierva-Incorporació (dins el 
termini de la presentació de la present actuació). 

4. No haver estat beneficiari/ària d’un ajut de convocatòries anteriors Juan de la Cierva, Formació 
Postdoctoral, Juan de la Cierva-Formació, Juan de la Cierva-Incorporació. 

 
Notes: 
1. Data d'obtenció del doctorat: data de lectura i aprovació de la tesi. 
2. Ampliació de la data inferior d’obtenció del doctorat: veure supòsits a l’article 37.1.b de les bases 

de la convocatòria 
3. Cas de més d’un títol de doctorat: el requisit 2 es refereix a la data d’obtenció del primer 

doctorat. 
 
Documentació 
1. Sol·licitud del/la candidat/a: 

• Formulari: dades identificadores i codis ORCID, Researcher ID i Author ID. 
• Currículum Vitae Abreujat (CVA) del candidat/a en anglès (recomanat) o en espanyol: 4 

pàgines. 
• Currículum Vitae Abreujat (CVA) del/la investigador/a tutor en anglès (recomanat) o en 

espanyol: 4 pàgines. 
• Historial científic-tècnic de l’equip d’investigació d’acollida (últims 5 anys). Ha d’incloure 

capacitats formatives predoctorals i postdoctorals i activitats formatives (recomanat en 
anglès). 

• Còpia del títol de doctor o de la certificació acadèmica del/la participant amb la pertinent 
data d’obtenció (cas d’universitats estrangeres) o el consentiment de comprovació (en el cas 
d’universitats espanyoles). 

Notes: 
o Acreditació prèvia del/la candidat/a en el Registro Unificado de Solicitantes. 
o Formulari telemàtic posat a disposició del Centre d’R+D. 

2. Sol·licitud del Centre d’R+D: 
• Instància de sol·licitud. 
• Relació de persones participants: dades personals, àrea temàtica i investigador/a tutor/a. 
• Declaracions responsables pertinents. 
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Procediment de concessió 
Concurrència competitiva 
 
Criteris d’avaluació 
Les sol·licituds seran avaluades per un comitè tècnic d’avaluació per a cada àrea temàtica i format 
per experts en la matèria. En tot cas, cap la possibilitat de realitzar entrevistes amb els candidats. 
La qualificació cientificotècnica (de 0 a 10) es realitza segons els criteris i ponderacions següents 
amb el requisit mínim d’obtenir un 85% en l’avaluació: 

• Trajectòria acadèmica o professional del/la candidat/a ..................................................... 50% 
o Aportacions científic-tècniques ...................................................................... 35% 
o Mobilitat i internacionalització ....................................................................... 15% 

• Historial científic-tècnic de l’equip d’investigació d’acollida: .............................................. 50% 
o Aportacions científic-tècniques  ..................................................................... 25% 
o Direcció de tesis i altres mèrits ....................................................................... 10% 
o Internacionalització  ....................................................................................... 15% 

 
Presentació 
• Lloc: ...................................... https://sede.micinn.gob.es/jdc/ 
• Termini de candidats/tes: .... 18/12/2019 – 15/01/2020 – 14 hores (hora peninsular espanyola) 
• Termini d’entitats: ................ 18/12/2019 – 22/01/2020 – 14 hores (hora peninsular espanyola) 
 
Data prevista de concessió 
Sis mesos a partir de la data de presentació de sol·licituds (18/12/2019) > 18/06/2020 
 
Normativa 
• Bases reguladores 
• Bases de convocatòria 
 
Més informació 
• Web de l’actuació 
 
Òrgan convocant 
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 
 
Òrgan gestor 
Agencia Estatal de Investigación. Subdivisión de Planificación y Gestión Administrativa. 
 
Instrument financer: Pla d’R+D+I – Programa – Subprograma – Actuació 
Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 
Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad en I+D+i 
Subprograma Estatal de Formación 
 
Modalitat de participació 
Projectes d’R+D+I 
Infraestructura cientificotècnica 
Recursos humans. Estudiants de grau 
Recursos humans. Estudiants de màster 
Recursos humans. Personal investigador en formació 
Recursos humans. Personal investigador postdoctoral 
Recursos humans. Personal investigador en consolidació 
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https://sede.micinn.gob.es/jdc/
https://www.boe.es/eli/es/o/2019/06/20/cnu692/dof/spa/pdf
https://www.boe.es/eli/es/o/2019/06/20/cnu692/dof/spa/pdf
http://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ayudas/PE_2017_2020/PE_Promocion_Talento_Empleabilidad/Subprograma_Estatal_Incorporacion/FICHEROS/Resolucion_convocatoria_CONTRATACION_RRHH_pub_2019.pdf
http://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ayudas/PE_2017_2020/PE_Promocion_Talento_Empleabilidad/Subprograma_Estatal_Incorporacion/FICHEROS/Resolucion_convocatoria_CONTRATACION_RRHH_pub_2019.pdf
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=909662ecfa1de610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=115222e988f75610VgnVCM1000001d04140aRCRD
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Recursos humans. Personal investigador consolidat 
Recursos humans. Personal de suport a l’R+D+I 
Accions complementàries 
 
Àmbit científic 
Ciències Ciències Socials 
Ciències de la Vida  Enginyeria i Arquitectura 
Ciències Mèdiques i de la Salut Humanitats 
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