
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

El Ministeri de Ciència i Innovació ha publicat la Nota informativa sobre l’aplicació del Real 

Decret-llei 11/2020, de 31 de març, pel que s’adopten mesures urgents complementàries 

en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19, pel que fa a la disposició addicional 

tretzena. 

La disposició addicional tretzena del Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març, estableix, 

entre altres, la possibilitat de prorrogar els contractes de treball de durada determinada i 

finançats amb càrrec a convocatòries públiques de recursos humans en l'àmbit de la 

investigació, efectuades pels agents de finançament del Sistema Estatal de Ciència, 

Tecnologia i Innovació, entre les que es troben les convocatòries de recursos humans de 

l'Agència Estatal d'Investigació. 

Aquesta nota és merament informativa, havent d'estar en tot cas a les resolucions 

que finalment s'aprovin i publiquin per l'Agència. 

 Per a complir l'esmentat Reial decret llei, l'Agència publicarà: 

 Amb caràcter immediat, una resolució per implementar l'autorització de les 

pròrrogues dels contractes subscrits entre l'entitat beneficiària i l'investigador 

contractat en el marc dels ajuts que figuraran en l'annex a la resolució. D'entrada, 

es podran finançar pròrrogues per una durada màxima equivalent a la durada de 

l'estat d'alarma més tres mesos addicionals, fins a un màxim de cinc mesos. 

Aquelles pròrrogues que es subscriguin durant la vigència de l'estat d'alarma 

podran, si la durada d'aquest estat és superior a la considerada en el moment de la 

formalització del contracte, acordar una segona pròrroga pel temps no considerat 

en la pròrroga inicial, sempre que la durada total de les dues pròrrogues no superi 

els 5 mesos. 

 Quantes resolucions de modificació de les corresponents convocatòries d'ajudes 

previstes en el Reial decret llei siguin necessàries per adaptar les condicions i 

terminis de l'execució i justificació dels ajuts, així com altres qüestions que puguin 

afectar l'adequat desenvolupament dels contractes en les seves diferents 

modalitats o l'elegibilitat dels conceptes de despesa originats per la situació d'estat 

d'alarma. 

Descarrega la nota informativa aquí. 
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