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01.- Beneficiaris

02.- Resum

Termini de resolució: 02 de juliol de 2012

Enllaç amb tota la documentació:

Contacte del Responsable del programa:

bxanco@agaur.gencat.cat

3. Característiques

Beatriu de Pinós (BP-DGR 2011). Modalitat B: Ajuts per a la 

incorporació de personal investigador al sistema de ciència i 

tecnologia català - AGAUR

S'atorguen 45 ajuts a les universitats, els centres de recerca i les fundacions hospitalàries situats a Catalunya, per a la contractació de personal 

investigador doctor que hagi dut a terme una estada postdoctoral a l'estranger.

Els ajuts són de dos anys i només poden anar destinats al finançament dels contractes per al personal investigador.

L'ajut finança el 100 % del cost total dels contractes. Cadascun dels contractes és de 37.904,84 euros durant el primer any i 39.231,51 euros 

durant el segon any. Aquesta quantitat inclou la retribució mínima que ha de percebre el personal investigador, que és de 28.912,92 euros bruts 

anuals durant el primer any i de 29.924,87 euros bruts anuals durant el segon any, i la quota patronal de la Seguretat Social. Les entitats, si ho 

creuen oportú, poden incrementar el sou del personal investigador contractat amb fons propis i fer-se càrrec, a més, de la quota patronal de la 

Seguretat Social corresponent.

Sol·licitants:

La sol·licitud, d'acord amb el model normalitzat que podreu trobar a l'apartat de Recursos del web de l'AGAUR (www.gencat.cat/agaur/), l'ha de 

formalitzar la persona investigadora responsable del grup de recerca receptor que tutelarà l'activitat de recerca de la persona candidata, amb el 

vistiplau del vicerectorat de recerca o càrrec equivalent en el cas de les universitats o de la direcció del centre en el cas de les institucions no 

universitàries, seguint les instruccions que es detallen al mateix model normalitzat. 

Bernat Xancó i Ribot 

Poden beneficiar-se d'aquesta modalitat les universitats, els centres de recerca i les fundacions hospitalàries situades a Catalunya. 

Queden exclosos d'aquesta convocatòria els centres tecnològics, els centres de suport a l'activitat tecnològica i els centres de difusió tecnològica.

Durada:

Les entitats beneficiàries dels ajuts han de formalitzar el contracte corresponent dins del període comprès entre la data de publicació de la 

resolució de concessió al tauler d'anuncis de l'AGAUR i el 31 de desembre de 2012. 

Els contractes han de finalitzar com a màxim el 31 de desembre de 2014, excepte en els casos previstos en aquesta convocatòria.

Documentació:

Per formalitzar la sol·licitud únicament s'ha de presentar l'imprès normalitzat i l'annex, seguint les instruccions del propi model. La sol·licitud es 

pot emplenar en català, castellà o anglès.

Les entitats han de contractar els candidats o les candidates que compleixin els requisits següents: 

a) Haver obtingut el títol de doctor/a entre l'1 de gener de 2006 i el 31 de desembre de 2010 (s'entén com a data d'obtenció del doctorat la data 

de lectura i aprovació de la tesi), o bé després de l'1 de gener de 2004 i el 31 de desembre de 2010 si es justifica, durant aquest període, 

qualsevol dels supòsits establerts a les bases d'aquesta convocatòria. 

b) Haver realitzat o estar realitzant una estada postdoctoral en un país diferent al de l'obtenció del títol de doctorat i fora de l'Estat espanyol per 

un període mínim de dos anys. Aquesta estada postdoctoral s'haurà d'haver completat en el moment d'incorporar-se a l'entitat. 

c) No haver treballat més de 12 mesos seguits en el centre receptor en el moment de presentar la sol.licitud (Aquest període es refereix als 12 

mesos immediatament anteriors al moment de presentar la sol·licitud).

http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/catala/a_beca.jsp?categoria=postdoctorals&id_beca=18341

04.- Ajuts màxims i tipus

mailto:bxanco@agaur.gencat.cat
http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/catala/a_beca.jsp?categoria=postdoctorals&id_beca=18341

