
RESOLUCIÓ DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT SOBRE L'APLICACIÓ DEL REIAL DECRET LLEI 11/2020 
DE 31 DE MARÇ PEL QUAL S'ADOPTEN MESURES URGENTS COMPLEMENTÀRIES EN L'ÀMBIT 
SOCIAL I ECONÒMIC PER A FER FRONT AL COVID-19 REFERENT A LES ACCIONS FINANCIADES PEL 
PROGRAMA PROPI PER AL FOMENT A LA I+D+i 

 
 

El Reial decret llei   463/2020, de 14 de març, declara l'estat  d'alarma  per a la  gestió de la 
situació de crisi  sanitària ocasionada pel  COVID-19, i les seues successives pròrrogues. A l'empara  
del mateix, es publica el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març (BOE 1 d'abril de 2020), pel qual 
s'adopten  mesures urgents complementàries en l'àmbit  social i econòmic per a fer front al 
COVID-19. 
L'article 54 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, estableix que podran ampliar-se els 
terminis d'execució i justificació establits en els procediments de concessió de subvencions i 
ajudes públiques previstes en l'article 22.1. de la Llei 38/2002, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 
Així mateix, la disposició addicional tretzena del Reial decret llei 11/2020 estableix les regles 

aplicables als contractes de treball subscrits amb càrrec a finançament de convocatòries 

públiques de recursos humans en l'àmbit de la investigació. Entre altres, estableix la possibilitat 
de prorrogar els contractes de treball de duració determinada i finançats amb càrrec a 
convocatòries  públiques de recursos  humans en l'àmbit  de la  investigació, efectuades pels 
agents de finançament del Sistema Estatal de Ciència, Tecnologia i Innovació, sota qualsevol 
modalitat laboral i en el marc de la Llei 14/2011 de 12 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la 
Innovació, entre les quals es troben les convocatòries de recursos humans del programa propi 
I+D+I de la  Universitat d'Alacant,  exclusivament quan reste un any o menys per a la  finalització 
dels  corresponents contractes. Per a totes dues situacions, s'habilita a l'òrgan convocant, a 
realitzar les modificacions i variacions pressupostàries, així com a dictar les resolucions 
necessàries per a adaptar les condicions previstes en les seues corresponents convocatòries per 
motiu de l'estat d'alarma i el disposat en aquesta disposició. A més d'això, els òrgans i entitats 
convocants podran dictar les resolucions que resulten precises per a adaptar les condicions 
previstes en les seues corresponents convocatòries d'ajudes contemplades en aquest reial 
decret llei, podent modificar mitjançant les mateixes  les condicions i terminis d'execució  i 
justificació de les  ajudes així com quantes qüestions pogueren afectar l'adequat 
desenvolupament dels contractes en les seues diferents modalitats i altres conceptes de despesa  
per motiu de la  situació d'estat  d'alarma i de l'aplicació del que es disposa en l'RDL 11/2020. 
Com que la situació de crisi sanitària, econòmica i social ocasionada pel COVID-19 es prolongarà 
més enllà del període de vigència de l'estat d'alarma, la duració  del qual encara es desconeix, i 
que l'alçament del confinament i de les restriccions de moviment es produiran de manera 
gradual, la Universitat d'Alacant considera justificada la necessitat d'adoptar mesures 
d'adaptació de la situació als contractes predoctorals així com altres accions finançades a 
l'empara del Programa Propi per al Foment de la I+D+i. 

 
Vist l'anterior, 

RESOLC: 

PRIMER. En relació els contractes predoctorals: 

a. Prorrogar aquells contractes predoctorals, de les convocatòries arreplegades en 
l'apartat d), que finalitzen en el termini comprès des de l'entrada en vigor del Reial 
decret llei 11/2020, de 31 de març i l'1 d'abril de 2021. Les pròrrogues dels contractes 
es realitzaran pel temps de duració de l'estat d'alarma i les seues pròrrogues vinculades 



a l'emergència sanitària causada pel coronavirus COVID-19, en els termes previstos en 
el Reial decret 463/2020 de 14 de març. Per motius justificats, es podran prorrogar els 
contractes per fins a 3 mesos addicionals al temps de duració de l'estat d'alarma i les 
seues prorrogues, fins a un màxim de 5 mesos d'aquells contractes en els quals es 
justifique que el desenvolupament de la tesi doctoral no puga dur-se a terme de manera 
satisfactòria a través de mitjans telemàtics i s'haja vist greument perjudicat per la 
situació de crisi sanitària i d'estat d'alarma..  

b. La pròrroga dels contractes laborals requerirà acord subscrit entre la Universitat 
d'Alacant i la persona emprada amb caràcter previ a la data prevista de finalització del 
contracte. En cap cas es podran realitzar prorrogues de contractes ja finalitzats. 

c. Les pròrrogues realitzades es finançaran a través del crèdit extraordinari disposat en el 
Vicerectorat d'Investigació i Transferència de Coneixement que es destinarà a finançar 
el salari i la quota empresarial de la Seguretat Social de les   persones contractades, amb 
les mateixes condicions que les establides en les convocatòries que els regula. 

d. Les convocatòries afectades per aquesta resolució són les següents: 
i. Contractes destinats a la formació predoctoral de la convocatòria 2016 del 

programa propi per al foment de la I+D+I 
ii. Ajudes destinades a la formació predoctoral en col·laboració amb empreses de la 

convocatòria de 2016 del programa propi per al foment de la I+D+I 
 

SEGON. Modificar la convocatòria 2019 d'ajudes per a estades  breus a Espanya  i a l'estranger 

per a contractats predoctorals, de manera que contemple: 

a. Elegibilitat dels costos d'allotjament i manutenció, locomoció, visat i assegurança de 
accidentes i metge de les despeses incorregudes, encara en el cas que l'estada no haja 
pogut ser iniciada o completada. 

b. Possibilitat de reprendre estades interrompudes per la crisi sanitària, o que puguen ser 
completades més tard. 

c. Modificacions para flexibilitzar la duració de les estades breus. 
 

TERCER. Especialment, respecte a   les Ajudes per a estudis de màster  oficial i iniciació a la 
investigació de la  convocatòria 2019, autoritzar els canvis en el Pla de Formació  originats per la 
situació d'emergència causada per la COVID-19, sempre que la sol·licitud vinga autoritzada pel 
tutor acadèmic de la persona beneficiària. 

 
QUART. Respecte a la resta d'accions de foment a la I+D+i finançades a través del Programa Propi 
de la UA i vigents durant l'estat d'alarma es prorroga pel temps de duració de l'estat  d'alarma  i 
les seues pròrrogues vinculades a la  emergència sanitària causada pel coronavirus COVID-19, 
sense que això comporte un increment de la subvenció concedida però si flexibilitzant les 
modificacions pressupostàries orientades a mantenir els contractes de les persones i prèvia 
autorització del Vicerectorat d'Investigació i Transferència de Coneixement, la finalització de les 
següents accions: 

a. Ajudes per a projectes d'investigació emergents (convocatòria 2018) 
b. Ajudes per a la realització de projectes d'investigació arqueològica en L’Alcúdia 

(convocatòria 2019) 
c. Ajudes per a proves de concepte (convocatòria 2019) 

 

CINQUÈ. Eximir del pagament dels costos d'utilització de les instal·lacions de la unitat 
d'experimentació vegetal dels SSTTI a les sol·licituds vigents des de l'entrada en vigor de l'estat 
d'alarma fins l'entrada en la fase 1 per aquest mateix període. A més no comptabilitzaran aquest 
període en el compute de temps màxim d'estada en les instal·lacions. 



SISÈ. Aquesta resolució farà efecte a partir del dia de la seua publicació en el BOUA del a 
Universitat d'Alacant. 
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