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BUTLLETÍ D’ALERTA SOBRE CONVOCATÒRIES D’ R+D+I 

 

 
MINECO: AJUDES PER A CONTRACTES TORRES QUEVEDO, EN L'ÀMBIT DEL SUBPROGRAMA ESTATAL 

D'INCORPORACIÓ, EN EL MARC DEL PEICTI 2013-2016 
Convocatòria 2014 

 

 

Convocatòria d’Ajuts: Resolució de 9 de febrer del MINECO, publicada en el BOE nº 42 de 18 de febrero de 
2015. 

Bases reguladores: Ordre ECC/1402/2013 de 22 de juliol del MINECO, publicada en el BOE nº 176 de 24 de 
juliol de 2013, modificada per: 

- Ordre ECC/1820/2014 de 26 de setembre del MINECO, publicada en el BOE nº 243 de 7 d’octubre de 
2014. 

- Ordre ECC/2483/20154 de 23 de desembre del MINECO, publicada en el BOE nº 315 de 30 de 
desembre de 2014. 

 

Des de l’OTRI i amb la intenció d'afavorir el desenvolupament de l'activitat professional dels investigadors 
doctors que hagin desenvolupat investigacions en la Universitat de València i ampliar les seues possibles 
eixides professionals, els informem de l'obertura, des del dia 25 de febrer, del termini de presentació de 
sol·licituds de les ajudes per als contractes Torres Quevedo, els quals constitueixen un instrument 
necessari per al desenvolupament de l'activitat professional de doctors en el sector empresarial. 

És una oportunitat per promoure la contractació i reforçar la formació de doctors en el sector empresarial 
per, d'aquesta manera, millorar la qualificació del personal dedicat a la R+D+I i, a la vegada, estimular la 
transferència de coneixement i tecnologia al sector productiu i promoure la innovació empresarial. 

 

BENEFICIARIS 

Empreses (incloent empreses «spin-off» i JEIs), centres tecnològics d'àmbit estatal, centres de suport a la 
innovació tecnològica d'àmbit estatal, associacions empresarials i parcs científics i tecnològics 

 

OBJECTIU 

Contractació indefinida de doctors, en règim de jornada completa, que participen en la realització de 
projectes concrets de recerca industrial, de desenvolupament experimental o estudis de viabilitat tècnica 
previs d'activitats d'R+D addicionals respecte de les que vinga realitzant l'empresa (efecte incentivador de 
l'ajuda). 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/31/pdfs/BOE-A-2013-13832.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-8080
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/07/pdfs/BOE-A-2014-10197.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/30/pdfs/BOE-A-2014-13664.pdf
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REQUISITS D'ELEGIBILITAT 

El Doctor: 

- Ha d’estar en possessió del títol de doctor en la data de presentació de la sol · licitud. 

- No pot haver mantingut relació laboral de caràcter contractual amb l'entitat entre el 13 de desembre 
de 2012 i el 13 de marzç 2014. 

- No posseir una relació accionarial amb l'entitat contractant o d'una altra relacionada accionarial o 
socialment amb la mateixa. 

- No pot estar inclòs com a candidat en la sol·licitud de més d'una entitat. 

La retribució anual bruta haurà de ser igual o superior a 18.000 €. 

 

CONCEPTES FINANÇABLES 

Cost de contractació anual (retribució bruta + quota empresarial de la Seg Social) durant 3 anys. 

 

PAGAMENT DE L'AJUDA 

Pagaments anticipats per anualitats, i no és necessària la presentació de garanties. 

 

PERÍODE FINANÇABLE I EXECUCIÓ 

Des de la data de resolució (o de contractació en cas que siga posterior) o, si el doctor ja estaba contractat 
(sempre que la contractació s'haja realitzat després del 13 de març de 2014), des de que el contracte tinga 
carácter indefinit. 

 

MODALITAT DE L'AJUT 

El MINECO subvenciona part dels costos de contractació del personal incloent la retribució salarial bruta i 
els costos empresarials de la seguretat social, amb un màxim de 55.000 € a l'any. 

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 

El termini per a presentar les sol·licituds està obert des del 25 de febrer fins al 25 març 2015. 

Més informació en otri@uv.es  

 

Consulta d’altres convocatòries: 
OTRI UVEG 
Servei d’Investigació UVEG 
Fons x Recerca 
 

________________________________________________ 

BUTLLETÍ D'ALERTA SOBRE CONVOCATÒRIES DE R+D+I és un producte d'informació editat per 
l'OTRI de la Universitat de València, a fi de facilitar la participació dels grups de recerca en les 
convocatòries públiques de R+D+I (Subscripció a les llistes de distribució d’informació otri). 

 

http://www.otriuv.es/valenciano/colaboracion/convocatorias/
http://www.uv.es/serinves
http://www.uv.es/serinves
http://www.fonsxrecerca.com/
http://www.otriuv.es/
http://www.otriuv.es/valenciano/subscripcion/

