
La Carrera Investigadora 
a Catalunya
-etapa predoctoral-

Present i futur



Investigadors en Fase Inicial

•Tesi doctoral

•Adscripció a un centre/grup de recerca

•Finançament

oUniversitat

oUniversitats, OPIs, fundacions, empreses…

oBeques, contractes…

L’inici de la carrera investigadora ve marcat per tres punts 
crítics:



Marc legal

Per tothom:

• EPIF (Estatut del Personal Investigador en Formació)
A la pràctica:
o Programes inclosos: FPI, FPU, JAE, ...

o Programes exclosos: FI, Beques de projecte, 

contractes de PAS, ...

Personal en fase de contracte:

• Convenis específics dels treballadors de les entitats



La realitat de l'EPIF

• Les beques actuals no contemplen la fase formativa

• El doctorat és la fase investigadora. Model 2+2 ha quedat obsolet!

Màster Doctorat

Sol·licitut beca Concessió beca Inici fase contracte

4 anys1 any

Model Ministeris
(FPU 2010-2011 + RD 1393/2007)

Fi de beca

Màster Doctorat

Sol·licitut beca Concessió beca

3 anys1 any

Model Generalitat
(FI 2010-2011
RD 1393/2007)

Fi de beca



Convenis del personal contractat

Tracte diferenciat segons el lloc de treball
Pagament matrícula doctorat

Conveni Col·lectiu 
PDI-laboral

Poca cosa...Conveni del personal 
laboral de l'AGE

Plantejament: El doctorat és la fase investigadora. 

Existeix una formació intrínseca a la tasca laboral, equivalent a la   

formació de qualsevol treballador: Gratuitat?





Matrícula del doctorat

 El preu inclou:

- Defensa de tesi (2010)

- Avaluació (2010)

- Tutoria



Import de la matrícula

 Preus 2009: Decret 110/2009



Import de la matrícula

 Preus 2010: Decret 98/2010

~300%



Decret 98/2010



Conferència General de Política 
Universitària

5.5%



I EL DOCTORAT?

Conferència General de Política 
Universitària
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Comparativa amb altres CCAA



El PREU total del doctorat NO s’ha incrementat

Perspectiva DGU i Universitats
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Perspectiva doctorands



El COST del doctorat és:

?!
What a.. #?@&... is that?!

Perspectiva DGU i Universitats

190 €/h * 60h  = 11.400,00 €

190 €/h * 1600h/any  = 304.000,00 € / any

“Los datos de Eurocontrol, el gestor de la navegación aérea en

Europa, revelan la onerosa factura: el coste por hora de cada

controlador español asciende 184 euros”. Expansión, 2009



COST del doctorat amb els mateixos criteris,
però ajustats a la realitat...

Perspectiva doctorands

Fonts: Memòries econòmiques, POAs i 
pressupostos de les universitats



Hem parlat del cost... i el benefici?

Perspectiva doctorands

Articles publicats a revistes 
internacionals

D’un total de 173 publicacions 
a l’any 2009

Hores de docència a les 
aules

D’un total de 134.6 crèdits de 
docència

Fonts: Memòria del dept. d’ECM, Física, UB



S’ha aconseguit alguna cosa?

• No aplicació a doctorands provinents del pla antic

• Pagament per la lectura de tesi només a l’any de la 
lectura

• UPC
Exemció de pagament per becaris del ministeri
La universitat es fa càrrec de part del preu (150 €)

• UPF i UAB
Reconeixement de becaris FPI dins el conveni 
col·lectiu PDI-l



Síndic de Greuges a Catalunya
• El poder del Síndic és la persuasió
• Fa recomanacions però no imposa, ni sanciona, ni 

sentencia, ni emprèn accions legals.

Queixa interposada el mes de desembre de 2010.En tràmit.
Pendent actualització.

Situació Actual

Sindics universitaris
•Queixa interposada: UB, UAB, UPC, UPF.
•Pendent: UdL, UdG, URiV

Propera reunió conjunta mitjans febrer.



•Impugnació del decret (recurs contenciós-administratiu per 
no respectar els límits establerts per la normativa estatal)

Atenció al Decret de 2011!(2 mesos)

Possibles accions 

•FJI, finançament d’un gabinet d’advocats

•ICAB, advocat d’ofici

Accions davant els incompliments

•Demanar la nul·litat per l’arbitrarietat de l'Administració en la 
fixació dels preus públics.



I el nou Govern?

“és un acord del CIC, de fet va ser una demanda
de les universitats. [...] no hi ha cap previsió de
modificar-ho.
Ho deia abans en la situació actual de finances
públiques, possiblement hem de tendir a
equilibrar més el cost als serveis.”

Antoni Castellà, 
Secretari General d’Universitats i Recerca





Al juny de 2010 el PIF en fase contracte i
personal investigador no permanent pateix una
retallada del 5% del sou, basada en la retallada
que fa el Govern estatal en la despesa salarial
dels funcionaris.

Retallada 5%



Situació a Catalunya:

• S'ha aplicat el retall a totes les 
universitats catalanes per un 
acord de l'ACUP.

•S'ha aplicat als centres del 
CSIC catalans.

•NO s'ha aplicat al retall als 
centres de recerca catalans 
(CERCA), per un acord entre 
aquests i l'ex-conseller Huguet

Situació estatal: 

• S'ha aplicat el retall a algunes 
universitats estatals o 
comunitats autònomes.

•S'ha aplicat als centres del 
CSIC de tot l'estat.

•S'ha aplicat a alguns centres 
de recerca estatals

Situació actual



•Les partides pressupostàries dels ajuts no han
sofert cap retallada.

•Hi ha universitats i centres on no s'ha aplicat
la retallada: greuge comparatiu.

•Les universitats i centres no reben cap
benefici d'aquesta retallada.

•Aquesta mesura agreuja la precarietat i
desincentiva el personal.

Arguments contra la retallada



•Manifest i recollida de signatures.

•Presentació d'aquest i mocions a les
universitats.

•Contacte amb la CRUE.

•Casos en els que s'ha aconseguit que es deixi
d'aplicar amb caràcter retroactiu:

U. Murcia, U.P. Cartagena, U.C. Madrid.

Accions contra la retallada



•UAB: s'accepta la moció al Claustre per deixar 
d'aplicar la retallada amb caràcter retroactiu. 
Compromís de la rectora de traslladar-ho a 
l'ACUP

•UB: hi va haver una sèrie de reunions amb el 
vicerector d'investigació i es va considerar deixar 
d'aplicar la retallada, però de moment no hi ha 
res clar.

•UdG: en negociacions amb el vicerector 
d'investigació.

Estat de les negociacions a Catalunya



•Pressionar a cada universitat (precedents que 
han funcionat).

•Fer que les universitats pressionin a l'ACUP.

•Pressionar al CSIC a nivell estatal. 

Accions presents





Noves Regulacions
• Reforma estudis doctorat (nou decret): model de 3 anys!!!
• Nova Llei de la Ciència

• Estatut PDI

Reformes Universitàries
• Model de finançament
• Governança

• ...

2011: Canvis imminents



Si vols més informació…

http://tutela400euroscat.blogspot.com
http://d-recerca.org/

http://tutela400euroscat.blogspot.com/�
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