
Benvolgudes i benvolguts, 

El passat 15 de març del 2019, es va aprovar l’RD 103/2019, l’Estatut del Personal Investigador 

en Formació. Aquest estatut, que millorava lleugerament les condicions laborals dels 

investigadors predoctorals, suposava, a grans trets: 

1. Voluntarietat de la docència, reduint les hores de docència a un màxim de 180 al llarg 

de tot el contracte, sent sempre de suport, no estructurals (Article 4 de l’EPIF). 

2. Gradació salarial en base al grup 1 del conveni col·lectiu de l’AGE; 16.489,76 euros els 

dos primers anys; 17.667,6 el tercer i 22.084,5 el quart any (Article 7 de l’EPIF) 

3. Pròrroga automàtica dels contractes fins al màxim de 4 anys, sempre que el doctorand 

tingui una avaluació favorable de la comissió acadèmica i segueixi treballant en el seu 

projecte de tesi doctoral (Article 6 de l’EPIF). 

Malgrat que l’EPIF és vigent des del 16 de març del 2019, les universitats i els centres de recerca 

de Catalunya no l’apliquen íntegrament, especialment la pròrroga automàtica dels contractes 

inferiors a 4 anys, al·legant motius econòmics. 

L’incompliment de l’obligació de la pròrroga automàtica comporta que, a data d’avui, 122 

persones a Catalunya han estat acomiadades per les universitats i els centres d’investigació 

públics. Previsiblement, unes 300 persones més seran acomiadades en els propers 2 mesos, 

arribant aquesta xifra fins a 1200 treballadors en els propers 2 anys.  

L’aprovació d’aquest reial decret es va fer sense el necessari acompanyament econòmic 

(disposició final quarta de l’EPIF) que constatava l’informe d’impacte normatiu, forçant a 

l’entitat contractant a assumir íntegrament el cost de les millores salarials i contractuals. Ara 

mateix, atenent el contingut del projecte de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 

2020, aquest dèficit de finançament es mantindrà. 

 

Per aquesta raó, la part social de la comissió negociadora del conveni col·lectiu de PDI-L de les 

universitats públiques catalanes, EXIGIM al Govern de la Generalitat que inclogui una partida 

als pressupostos del 2020 per tal de cobrir el quart any de contracte predoctoral a tots els 

contractes vigents en el moment d’entrada en vigència del decret, així com en les futures 

convocatòries FI-AGAUR. 

 

 

 

 

 

La part social de la comissió negociadora del conveni col·lectiu del personal docent i investigador 

de les universitats públiques catalanes: 

                                                


