
 
 

                                                            

 

Ajuts de suport a departaments i unitats de recerca universitaris per a la 

contractació de personal investigador predoctoral en formació (FI SDUR 2022) 

 

- PREGUNTES FREQÜENTS DELS SOL·LICITANTS - 

 

 

A. Requisits de les persones candidates i dels directors/es de tesi 

 

1. Quins requisits he de complir en el moment de presentar la sol·licitud per a optar a 

un ajut FI SDUR? 

Els sol·licitants han de complir un dels requisits d’accés al doctorat que preveu l’article 6 del 

Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de 

doctorat.  

Els estudis que donen accés al programa de doctorat s’han d’haver superat entre l’1 de 

gener de 2019 i la data de presentació de la sol·licitud, o bé entre l’1 de gener de 2016 i 

la data de presentació de la sol·licitud si entre l’1 de gener de 2016 i el 31 de desembre de 

2018 (després d’haver superat els estudis d’accés al doctorat) s’ha donat una de les 

situacions indicades a l’article 4 de la convocatòria:  

- Haver gaudit d’un període de baixa per maternitat.  

- Haver tingut a càrrec menors de sis anys o persones amb discapacitat física, psíquica o 

sensorial que depenguin de la persona beneficiària i que requereixin una dedicació 

especial. 

- Haver patit qualsevol malaltia greu o accident que requereixi una intervenció de cirurgia 

major o un tractament en un centre hospitalari i provoqui la incapacitació temporal per a 

l'ocupació o l'activitat habitual de la persona durant un període continuat mínim de 6 mesos. 

En queden exclosos els tractaments de cirurgia menor i cirurgia ambulatòria i els 

tractaments de rehabilitació realitzats fora del sistema hospitalari. 

A més, els sol·licitants no poden estar en possessió del títol de doctor i han d’acreditar una 

nota mitjana d’expedient acadèmic per als estudis de grau o de la titulació equivalent igual 

o superior a 6,50 (escala del 0 al 10). 

Els requeriments que hauran de complir les persones candidates en el moment 

d’incorporar-se a la universitat en cas de ser seleccionades estan descrits al punt 4 de les 

bases reguladores. 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-2541


 
 

                                                            

2. He finalitzat un grau de 240 crèdits i actualment estic cursant un màster de 60 crèdits 

que finalitzarà al juny o al juliol de 2022. Em puc presentar a la convocatòria FI SDUR 

2022? 

No, les persones candidates han de complir els requisits per accedir al programa de 

doctorat en el moment de presentar la sol·licitud. 

 

3. He cursat més d’un màster. Quina data de finalització d’estudis es tindrà en compte a 

efectes de la sol·licitud FI SDUR? 

Es considerarà només la data de finalització del màster que dona accés al programa de 

doctorat en el qual es matricularà la persona candidata. 

 

4. Per què el meu departament no apareix al desplegable del formulari de sol·licitud? 

Els ajuts FI SDUR s’atorguen als departaments universitaris llistats a l’annex II de les bases 

reguladores 2022. Si el departament del candidat no hi apareix a la llista, no es pot 

presentar a aquesta convocatòria. 

 

5. Puc presentar dues sol·licituds en diferents departaments? 

No, cada persona candidata pot presentar una única sol·licitud. 

 

6. He de disposar de l’acceptació al programa de doctorat per sol·licitar l’ajut? 

No, en el moment de presentar la sol·licitud no cal estar acceptat al programa de doctorat. 

 

7. Quin tipus de vinculació contractual del director o directora de tesi es considera 

vàlida a efectes de la sol·licitud FI SDUR? 

Els directors o directores de tesi han de formar part del personal funcionari o adscrit, 

segons els estatuts o mitjançant un contracte, als departaments universitaris detallats a 

l’apartat II de les bases. Aquesta adscripció ha de garantir suficientment la supervisió i el 

seguiment de la tesi doctoral de la persona candidata. 

Correspon a les universitats comprovar els requisits de les persones directores de tesi. En 

cas de dubte, adreceu-vos a l’oficina d’ajuts de la vostra universitat d’adscripció. 

 

 



 
 

                                                            

8. En relació al projecte de recerca competitiu, conveni o contracte de recerca o 

transferència al qual ha d’estar vinculat el director o directora de tesi: es pot 

considerar el finançament addicional dels ajuts Ramón y Cajal destinat a l’execució 

d’activitats de recerca? 

No; a efectes d’aquestes bases reguladores no es consideren projectes de recerca 

competitius aquells ajuts que tenen per objecte la incorporació de personal investigador, ni 

tampoc els ajuts de suport als grups de recerca reconeguts per la Generalitat de (SGR). 

 

9. Les persones directores de tesi, poden presentar més d’una sol·licitud FI SDUR amb 

diferents candidats predoctorals en aquesta convocatòria? 

No, cada persona directora de tesi només pot constar en una sol·licitud de la convocatòria 

FI SDUR 2022. 

 

B. Presentació de sol·licituds 

 

10. En quin idioma ha d’estar redactat el document annex de la sol·licitud? 

Tant la sol·licitud com el document annex poden estar redactats en català, castellà o 

anglès. 

 

11. És necessari disposar de signatura electrònica per presentar la sol·licitud? 

No és necessari. Si el candidat no disposa de signatura electrònica, pot presentar el 

formulari de sol·licitud marcant l’opció “Sol·licitud sense certificat digital”. 

 

12. A la sol·licitud de l’ajut FI SDUR pot constar un codirector de tesi? 

No, a la sol·licitud només es pot incloure un director o directora de tesi.  

 

13. Al formulari de sol·licitud, on he d’adjuntar l’expedient de màster? 

Les persones sol·licitants han de crear un únic arxiu pdf amb l’expedient de màster i 

l’expedient de grau/llicenciatura i adjuntar-lo a l’apartat de Documentació annexa > 

Expedient acadèmic.  

 

 



 
 

                                                            

 

14. Quins documents he d’annexar al formulari de sol·licitud? 

o El document annex a la sol·licitud segons el model disponible a la pàgina web de 

l’AGAUR i que conté un breu CV de la persona candidata, la descripció del projecte 

de la tesi doctoral i el pla de treball durant els tres anys de durada de l’ajut. 

o L’expedient acadèmic, que ha d’incloure els resultats acadèmics dels estudis de 

grau o equivalent i dels estudis de màster (si escau), en un únic document. En 

aquest expedient ha de constar la data d’obtenció del títol o de finalització dels 

estudis i la nota mitjana. 

o Si escau, el document de concessió del projecte de recerca, contracte o 

conveni al qual ha d’estar vinculat el director o directora de tesi. En aquest 

document ha de constar el títol del projecte, l’import, les dates d’inici i final i el llistat 

dels membres on aparegui identificada la persona directora de tesi. Només és 

necessari adjuntar aquest document si el projecte o contracte ha estat atorgat a una 

entitat diferent a la universitat d’adscripció i la universitat no disposa d’aquesta 

informació. 

o Si escau, la declaració d’equivalències de notes mitjanes per als estudis 

realitzats a l’estranger: per obtenir aquest document cal accedir a la pàgina web del 

Ministerio de Universidades i accedir al servei online (cal registrar-se prèviament). A 

continuació s’ha d’omplir el formulari segons les instruccions i les escales per 

països d’equivalències. El formulari calcularà automàticament la nota mitjana final i 

permet descarregar el resultat, que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud en format pdf.   

o Si escau, el document acreditatiu del supòsit d'excepcionalitat especificat a 

l’article 4.1 de la convocatòria, es a dir: haver gaudit d’un període de baixa per 

maternitat; haver tingut a càrrec menors de sis anys, persones amb discapacitat 

física, psíquica o sensorial que depenguin de la persona beneficiària i requereixin 

una dedicació especial; o haver patit una malaltia greu o un accident amb una baixa 

mèdica igual o superior a sis mesos 

 

15. Si he cursat més d’un màster, quina nota mitjana he d’incloure a la sol·licitud? 

Al formulari de sol·licitud s’han d’incloure només les dades del màster que dona accés al 

programa de doctorat. Si es volen fer constar els detalls d’altres estudis addicionals, 

aquests s’han d’incloure a l’apartat del CV del sol·licitant a l’annex de la sol·licitud. 

 

 

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/20/203615/ficha.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/20/203615/ficha.html
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:1f66a630-694b-4194-a686-da84b440a69f/anexo-ii-instrucciones.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:269e23ac-8940-42b6-b455-35df18c753a3/anexo-i-escalas.pdf


 
 

                                                            

16. Si no he finalitzat el màster que dona accés al doctorat però ja he completat 60 

crèdits, quina nota mitjana he d’indicar? 

En aquest cas caldrà calcular la nota mitjana dels crèdits complerts i avaluats que 

apareguin a l’expedient acadèmic de màster (per poder optar als ajuts FI SDUR, el nombre 

de crèdits avaluats de màster han de sumar almenys 60).  

 

17. Les persones candidates han de realitzar algun tràmit durant la segona fase de 

presentació de sol·licituds (confirmació de les sol·licituds per part de les 

universitats)? 

No, les persones candidates als ajuts predoctorals no han de realitzar cap acció; les 

universitats són les responsables de confirmar les sol·licituds rebudes. 

 

18. He patit problemes tècnics durant l’enviament de la sol·licitud. Què puc fer? 

Si heu enviat la sol·licitud amb certificat digital i us ha donat un error, proveu d’enviar-la 

sense certificat digital. 

Si teniu problemes a l’hora d’adjuntar els documents al formulari de sol·licitud, comproveu 

la mida total (màxim 5 MB), el format (pdf) i el nom dels arxius (noms curts i sense 

caràcters especials). 

Si els problemes tècnics persisteixen, contacteu amb l’AGAUR per rebre assistència. 

Recordeu que no s’acceptaran sol·licituds fora de termini; recomanem preparar i enviar la 

sol·licitud amb temps suficient. Quan la sol·licitud hagi estat correctament enviada, el portal 

de tràmits generarà un resguard d’enviament que us podeu descarregar i que és 

l’acusament de rebuda. 

 

C. Condicions de l’ajut 

 

19. Quina retribució correspon a la persona investigadora beneficiària de l’ajut FI SDUR? 

El sou de les persones investigadores predoctorals està establert per l’Estatut de Personal 

Investigador en Formació, que segons la darrera actualització salarial publicada, correspon 

a 16.638,83 euros bruts durant la primera i segona anualitat, i 17.827,32 euros brut durant 

la tercera anualitat. 

 

 



 
 

                                                            

20. Com rebré l’ajut de 3000 euros destinat a activitats formatives i com l’he de 

gestionar? 

L’AGAUR transferirà l’import destinat a activitats formatives i d’internacionalització a la 

universitat d’adscripció, la qual ha de tramitar els pagaments a les persones 

investigadores contractades. La normativa relativa a aquest ajut complementari està 

descrita a l’annex III de les bases reguladores. 

 


