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Ajudes per a contractes de Personal Tècnic de Suport (PTA) 2022 

DADES CONVOCATÒRIA 

Títol 
Ajudes per a personal tècnic de suport, del Programa Estatal per a Desenvolupar, Atraure 
i Retenir Talent, en el marc del Pla Estatal d'Investigació Científica, Tècnica i d'Innovació 
2021-2023. 

Finalitat 

La finalitat d'aquestes ajudes és incentivar la contractació laboral de personal tècnic de 
suport en Centres d'I+D, destinats al maneig d'equips, instal·lacions i altres 
infraestructures d'I+D+i  a fi d'incrementar i millorar les prestacions i rendiment 
de les infraestructures científic-tecnològiques. 

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

Web AEI 
https://www.aei.gob.es/convocatorias/buscador-convocatorias/ayudas-
contratos-personal-tecnico-apoyo-pta-2022 

Termini 
AEI: des del 26 de gener fins al  9 de febrer de 2023 a les 14.00 hores (hora peninsular 

espanyola). 
Termini INTERN: des del 26 de gener fins al 14 de febrer de 2023. 

CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS 

Durada 
Les ajudes tindran una durada de tres anys i començarà a comptar el seu termini des de 
la data d'incorporació del personal tècnic al seu lloc de treball en el Centre d'I+D 
contractant 

Dotació 

La retribució mínima anual que haurà de rebre el personal tècnic, que s'haurà d'indicar en 
cada contracte, serà la següent, en funció de les titulacions de les persones contractades: 
a) 19.000 euros, en el cas de titulació universitària -Llicenciatura, Enginyeria, Arquitectura,
Grau, Màster, Diplomatura, Enginyeria Tècnica o Arquitectura Tècnica. 
b) 15.940 euros en el cas de persones titulades com a Tècnic Superior, en el marc de la
formació professional del sistema educatiu.

Requisits 

Les persones participants hauran de reunir els següents requisits: 

a) Estar en possessió d'alguna de les següents titulacions:
1r. Titulació universitària: Llicenciatura, Enginyeria, Arquitectura, Grau, Màster,
Diplomatura, Enginyeria Tècnica o Arquitectura Tècnica.
2n. Titulació en el marc de la formació professional del sistema educatiu: Tècnic Superior.
Les persones participants hauran d'estar en possessió de la titulació en la data de
finalització del termini d'emplenament del formulari de sol·licitud.

b) No estar gaudint en la data de la publicació de l'extracte d'aquesta resolució en el
«Butlletí Oficial de l'Estat», ni gaudir en data posterior, d'un contracte cofinançat per
les ajudes concedides per aquesta actuació en convocatòries anteriors.

c) No estar vinculada laboralment amb l'entitat amb la qual sol·licita una ajuda
d'aquesta actuació en la data de presentació de la sol·licitud pel Centre d'I+D.

https://www.aei.gob.es/convocatorias/buscador-convocatorias/ayudas-contratos-personal-tecnico-apoyo-pta-2022
https://www.aei.gob.es/convocatorias/buscador-convocatorias/ayudas-contratos-personal-tecnico-apoyo-pta-2022


Personal Técnico de Apoyo (2022) [2 de 2] 
 

 

 

PROCEDIMENT  

Procediment 

EN LA SEU ELECTRÒNICA DEL MINISTERI 
 
El termini per a l'emplenament i signatura per la persona participant del formulari 
electrònic de sol·licitud serà des del 26 de gener fins al 9 de febrer de 2023 a les 14.00 
hores (hora peninsular). 
https://ciencia.sede.gob.es/pagina/index/directorio/PLAN_2021_2023_Ayudas_contrat
os_Personal_Tecnico_Apoyo  
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, de la següent forma: 
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 14 de la convocatòria. Al formulari de la sol·licitud haurà d'adjuntar-se la 
documentació prevista en el citat article. 
Una vegada finalitzada l'emplenament, la persona participant validarà i enviarà 
telemàticament el seu formulari. 
Seguidament després de l'enviament telemàtic, signarà, bé mitjançant un sistema de 
signatura electrònica avançada bé de manera manuscrita, els documents que genere 
automàticament l'aplicació telemàtica i els posarà a la disposició de l'entitat que vaja a 
presentar la sol·licitud. 
 
EN LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
 
Una vegada signada i registrada la sol·licitud en la Seu Electrònica del Ministeri, s'haurà 
d'enviar còpia de la mencionada 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 “PTA 2022”, fins al dia 14 de febrer, seguint les 
instruccions del document d'ajuda per a la presentació de sol·licituds. 
Juntament 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.  
 Compromís de cofinançament. Signat per l'investigador responsable per un import mínim 

de 13.000 € per contracte i any en el cas de titulats universitaris (Llicenciatura, Enginyeria, 
Arquitectura, Grau, Màster, Diplomatura, Enginyeria Tècnica o Arquitectura Tècnica) i 
11.000 € per contracte i any en el cas de persones titulades com a Tècnic Superior, en el 
marc de la formació professional del sistema educatiu. 
En el cas que la persona contractada haja de percebre triennis, el seu cost també haurà 
de ser finançat pel Departament/Institut/ERI sol·licitant, així com qualsevol increment 
retributiu posterior a la seua contractació, increments de la quota empresarial de la 
Seguretat Social o qualsevol altra incidència. 

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 
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