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Ajudes per a contractes Juan de la Cierva-2022 

DADES CONVOCATÒRIA 

Títol Ajudes Juan de la Cierva, del Pla Estatal d'Investigació Científica, Tècnica i d'Innovació 
2021-2023, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

Finalitat 

Les ajudes Juan de la Cierva tenen com a finalitat fomentar la incorporació de joves, en 
possessió del grau de doctor, a fi de que completen la seua formació investigadora 
postdoctoral en centres d'I+D espanyols. Les persones participants han de complir el 
requisit de posseir el títol de doctor i haver-lo obtingut entre l'1 de gener de 2021 i el 31 
de desembre de 2022 per al torn d'accés general i per al torn JDC-INIA-CCAA i entre l'1 de 
gener de 2020 i el 31 de desembre de 2022 per al torn d'accés de persones amb 
discapacitat igual o superior al 33 per cent, excepte si acrediten una causa d'interrupció 
conforme a la convocatòria. 

Entitat convocant Agència Estatal d'Investigació – Ministeri de Ciència i Innovació 

Web AEI 
https://www.aei.gob.es/convocatorias/buscador-convocatorias/ayudas-contratos-juan-
cierva-2022 

Termini 
 AEI: des del 24 de gener fins al 7 de febrer de 2023 a les 14.00 hores (hora peninsular 

espanyola). 
Termini INTERN: des del 24 de gener fins al 12 de febrer de 2023. 

CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS 

Duració 
Les ajudes concedides tindran una duració de dos anys i començarà a comptar el seu 
termini des de la data d'incorporació del personal investigador al seu lloc de treball en el 
Centre d'I+D contractant. 

Dotació 

La retribució mínima que hauran de rebre les persones contractades, que s'haurà d'indicar 
en cada contracte, serà de 25.350 euros bruts anuals. 
A més de l'anterior, es concedirà una ajuda addicional de 7.400 euros per a cobrir les 
despeses de la persona contractada directament relacionats amb l'execució de les seues 
activitats d'investigació, una vegada incorporada al seu lloc de treball en el Centre d'I+D. 

Requisits 

Les persones participants hauran de reunir els següents requisits: 

a) Estar en possessió del grau de doctor.
En el cas de les persones participants en el torn d'accés general i en el torn JDCINIA-CCAA,
la data d'obtenció del grau de doctor ha d'estar compresa entre el dia 1 de gener de 2021
i el 31 de desembre de 2022. S'entendrà com a data d'obtenció del grau de doctor, la data 
de l'acte de defensa i aprovació de la tesi doctoral.
La data límit inferior d'1 de gener de 2021, establida en el paràgraf anterior, podrà
ampliar-se quan entre la data d'obtenció del grau de doctor i la data de tancament del
termini per a l'emplenament del formulari de sol·licitud concórrega alguna de les
situacions que se citen a continuació:
1.º Situacions d'incapacitat temporal.
2.º Períodes de temps dedicats al gaudi de permisos, llicències, reduccions de jornada
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laboral i excedències per gestació, embaràs, naixement, adopció, guarda amb finalitats 
d'adopció, acolliment familiar, risc durant la gestació, l'embaràs i la lactància, lactància, o 
per situacions anàlogues relacionades amb les anteriors, així com per raons de conciliació 
o cura de menors, familiars o persones dependents, i per raó de violència de gènere.

b) Sol·licitar la incorporació en un centre d'I+D diferent a aquell en el qual van realitzar
la seua formació predoctoral.
A l'efecte d'aquest apartat, es considera com a centre on s'ha realitzat la formació
predoctoral a aquell en el qual s'ha desenvolupat, de manera principal, el conjunt
d'activitats d'investigació conduents a l'adquisició de les competències i habilitats
necessàries per a l'obtenció del títol de Doctor, incloses en el programa de doctorat.

c) No haver presentat sol·licitud de participació a les ajudes Ramón y Cajal, en la seua
convocatòria 2022, a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds per 
a aquestes ajudes.

d) No haver sigut beneficiària d'una ajuda de les convocatòries anteriors de les
actuacions Juan de la Cierva, Formación Postdoctoral, Juan de la Cierva-formación o
Juan de la Cierva incorporación. S'entén per beneficiària d'aquestes actuacions a
aquella persona inclosa en alguna de les resolucions de concessió de convocatòries
anteriors d'aquestes actuacions, independentment que haja arribat o no a incorporar-
se al Centre d'I+D.

PROCEDIMENT 

Procediment 

EN LA SEU ELECTRÒNICA DEL MINISTERI 

L'emplenament i enviament telemàtic de la sol·licitud haurà de realitzar-se 
obligatòriament a través dels mitjans electrònics habilitats per a això en la seu electrònica 
del ministeri que estarà disponible des del 24 de gener de 2023 al 7 de febrer de 2023 a 
les 14.00 hores, hora peninsular espanyola, sent opcional la utilització de signatura 
electrònica. 
Enllaç per a la tramitació de la sol·licitud: 
https://ciencia.sede.gob.es/pagina/index/directorio/PLAN_2021_2023_Ayudas_Juan_de
_la_Cierva_formacion 
En primer terme, la persona participant haurà d'estar acreditada en el Registre Unificat 
de Sol·licitants conforme al procediment descrit en l'article 4 de la convocatòria. 
Posteriorment, emplenarà el formulari electrònic de sol·licitud corresponent a la seua 
candidatura, disponible en la seu electrònica del ministeri i el contingut del qual es descriu 
en l'article 13 de la convocatòria. Al formulari de la sol·licitud haurà d'adjuntar-se la 
documentació prevista en el citat article. 
El Curriculum vitae Abreujat (CVA) de les persones participants es presentarà en el model 
normalitzat disponible en Informació relacionada de la pàgina web de la AEI o en el qual 
es genera de manera automàtica des de l'aplicació «Curriculum vitae» normalitzat 
disponible en la pàgina web de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia 
(FECYT), utilitzant l'opció de generació de currículum abreujat. 
El CVA s'emplenarà en lletra Times New Roman, Calibri o Arial d'una grandària mínima 
d'11 punts; marges laterals de 2,5 cm; marges superior i inferior de 1,5 cm; i espaiat mínim 
senzill. L'aplicació de sol·licitud no admetrà CVA amb una extensió superior a 4 pàgines. 
El Curriculum vitae Abreujat (CVA) de l'investigador o investigadora tutor/a, haurà 
d'emplenar-se i presentar-se de la mateixa manera que el CVA de la persona participant, 
amb idèntiques limitacions. 
Per a l'historial científic tècnic de l'equip d'investigació s'utilitzarà el model disponible en 
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la Informació relacionada de la pàgina web de la AEI, així com l'emplenament de l'historial 
preferiblement en anglès i en lletra Times New Roman, Calibri o Arial d'una grandària 
mínima d'11 punts; marges laterals de 2,5 cm; marges superior i inferior de 1,5 cm; i 
espaiat mínim senzill. L'extensió màxima serà de 10 pàgines. El fitxer pdf no podrà excedir 
de 4 Mb. 
 
EN LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
 
Una vegada presentada la sol·licitud mitjançant signatura i registre en la Seu Electrònica 
del Ministeri, s'haurà d'enviar còpia d'aquesta sol·licitud registrada al Servei de Gestió 
de la Investigació mitjançant la Seu Electrònica (ENTREU) al grup “Convocatoria RyC, JdC, 
PTA 2022”, indicant en el camp descripció “JdC2022”, fins al dia 12 de febrer de 2023, 
seguint les instruccions del document de ajuda per a la presentació de sol·licituds. 
Amb aquesta, serà necessària la presentació de: 

 L'expressió d'interès, elaborada d'acord amb el model d'aquest enllaç. 
 L’acord favorable del Consell del departament/institut/ERI que garantirà el compromís 

d'oferir al personal investigador contractat una incorporació adequada en les seues 
estructures, així com la participació en les tasques docents en un departament, d'acord 
amb allò establert en els Criteris de participació de la Universitat de València en les 
convocatòries d'ajudes per a la incorporació de personal investigador doctor (CGUV 
220/2019). 

 Compromís de cofinançament. En el cas que un departament, institut o estructura 
d'investigació interdisciplinària sol·licite més d'una ajuda del Programa Juan de la Cierva, 
haurà d'aportar un compromís de cofinançament signat pel seu director/per import de 
6.500 € per contracte i any, que únicament es farà efectiu en el cas que el departament, 
institut o estructura d'investigació interdisciplinària obtinga més d'un contracte en 
aquesta ajuda. 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 

Gestors SGI 
Mª Luisa Herrero – 96 398 32 80 – ext. 83280 – persoinv@uv.es  
José Miguel Albarracín – 96 386 40 97 – ext. 64097 – persoinv@uv.es 

 

mailto:persoinv@uv.es
https://www.uv.es/serinves/convocatories/2023/RyC2022/expinteres2022.xlsx
https://www.uv.es/serinves/convocatories/ajuda_solicitud_pers2unit_va.pdf
https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/index_es.html



