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Els contractes dels investigadors predoctorals han sigut canviats d'ofici. 
  
La Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) ha obligat a les universitats a canviar el codi dels 
contractes predoctorals, que han passat de contractes per obra i servei (codi 401) a contractes en 
pràctiques (codi 420). Aquest canvi, amb les possibles conseqüències per a l'afectat, s'ha realitzat sense 
previ avís. 
 
Donada la falta d'informació que es té sobre aquest assumpte, de forma immediata cal preguntar-se: 
  

1. Si els contractes en pràctiques solament poden durar dos anys, com ara van a durar 4? 
2. Si a un contracte per obra i serveis li correspon una determinada indemnització a la seua finalització, 
en passar a un contracte en pràctiques, la perd? 
3. Si sol·licite una targeta sanitària europea per a viatjar a l'estranger, me la segueixen expedint igual 
que abans? 

  
A través del Servei de Personal d'aquesta Universitat, de la pròpia TGSS i del Servei Públic d'Ocupació Estatal 
(SEPE), hem obtingut les següents respostes: 
  

1. El contracte predoctoral amb codi 420 que s'aplica als investigadors, és una Relació Laboral de 
Caràcter Especial (RLCE 9921). Inclou una codificació que indica a la TGSS les seues característiques 
que els diferencien d'un contracte en pràctiques habitual i pot durar 4 anys. Realment no és un 
contracte en practiques. 
2. No es disposarà d'una targeta sanitària ordinària. Ací, apareix una diferència clara amb la situació 
anterior. S'expedirà un Certificat Provisional Sustitutori (CPS), per tres mesos, com es fa per a tots els 
contractes laborals temporals. 
3. Ni els anteriors contractes, ni els nous tenen dret a indemnització per la seua finalització. No ha 
canviat gens en aquest aspecte. 

  
Com a conclusió, podríem dir que, substancialment no han canviat quasi gens, a excepció de la cobertura 
sanitària, però en qualsevol cas, el procés ha sigut molt opac i mancat d'informació, sobretot per als afectats. 
Com l'assumpte comença a conèixer-se ara en altres universitats i apareixen moltes opinions i molt diverses, 
estarem atents a tot el que es publique per a valorar-ho adequadament i fer-vos-ho arribar. En qualsevol cas, 
sembla clar que qui gaudisca d'un contracte ha de conèixer exactament les característiques del mateix, els 
seus drets i les seues obligacions. 
  
Us mantindrem puntualment informats. 
Com sempre, estem a la vostra disposició per a qualsevol consulta. 
  
Una salutació, 
  
Alfonso Cueto 
 

 


