
APLICACIÓ DEL REGLAMENT DE BEQUES DE PIF DE LA UAB i ALTRES SITUACIONS A CÀRREC 
DE PROJECTES O CONVENIS. 

 
 
En la sessió del dia 19 de juliol de 2007, el Consell de Govern aprovà el Reglament de 
les beques de personal investigador en formació de la Universitat Autònoma de 
Barcelona que entrà en vigor a l’endemà de la seva aprovació, es a dir, el dia 20 de 
juliol de 2007. 
 
No obstant la seva vigència del 20 de juliol el reglament no serà d’aplicació: 
 

a) A les beques atorgades amb anterioritat al 20 de juliol de 2007. 
b) A les finançades per projectes o convenis que tinguin signat el pressupost 

abans del 20 de juliol de 2007. 
 
 
Aquest reglament regula, bàsicament, 2 tipus de beques: Beques de formació de 
personal investigador i Beques de suport a la recerca, i la seva regulació es 
complementa amb l’Estatut de les becàries i dels becaris de recerca de la UAB (CG 
26/10/2005), l’Estatuto del personal investigador en formación (RD 63/2006), les 
convocatòries específiques de beques i el I Conveni Col·lectiu del PDI de les 
Universitats Públiques Catalanes. 
 
 
Beques de formació de personal investigador (PIF) 
Per realitzar cursos de postgrau i la tesi doctoral en el marc d’un programa de postgrau 
de la UAB. La durada mínima serà d’un any i la màxima serà de quatre anys dividits en 
dos etapes de 2 anys cadascuna. L’import mínim de l’ajut l’aprova anualment la 
Comissió d’Investigació i l’actualment vigent és de 11.460€/bruts/any per la primera 
etapa i de 16.100€/bruts/any per la segona etapa. En ambdues etapes estaran 
sotmesos al règim general de la seguretat social i la dedicació serà a temps complet. 
 
Beques de suport a la recerca (BSR) 
Per complementar la seva formació amb estades curtes en grups de recerca. No 
requereix la realització de cursos de postgrau ni la realització de la tesi doctoral. La 
durada màxima serà d’un any i podrà gaudir-se en períodes inferiors, consecutius o no, 
en un màxim de 2 convocatòries. L’import de l’ajut serà, com a mínim, el mateix que 
l’establert per les beques de formació de personal investigador. Gaudiran de 
cobertura sanitària i la dedicació pot ser a temps parcial (com a mínim al 50%) o a 
temps complet. 
 
 
ALTRES SITUACIONS EXTRA REGLAMENT DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL 
 
Contractes postdoctorals (CPD) 
Per desenvolupar tasques de recerca i, eventualment, de docència. És contractat 
temporalment entre persones amb titulació de doctor en els termes previstos per la 
legislació vigent. L’import, mínim, serà l’establert al conveni col·lectiu vigent que, per 
l’any 2007, és de 19.338,13€/bruts/any. Gaudiran de la cobertura del règim general de 
la seguretat social i la dedicació pot ser a temps parcial o a temps complet. 
 
Contractes temporals de PAS (PAS) 
Continua vigent d’acord amb les condicions de  l’actual conveni col·lectiu de PAS.  En 
aquest sentit cal tenir present la possible no utilització del grup professional 4 com a 
suport a laboratoris. Tanmateix amb l’entrada en vigor de l’Estatut Bàsic de l’Empleat 
Públic, l’actual Conveni Col·lectiu i l’Acord de la Comissió d’Economia i Organització 
cal retribuir, amb efectes 1 de juny de 2007, els triennis devengats per aquest personal. 



El cost de l’exercici 2007 d’aquesta mesura serà assumit centralitzadament per la UAB i 
amb efectes 1 de gener de 2008 el cost anirà a càrrec del projecte o conveni 
corresponent. Tanmateix el Vè Conveni Col·lectiu del Personal d’Administració i Serveis 
Laboral preveu una retribució addicional anual de 300€. 
 
Pagaments puntuals 
Les figures anteriors i especialment les beques de suport a la recerca, substitueixen la 
fórmula de pagament puntual.  
 
 
 
 

Taula resum de les condicions mínimes 
 

Tipus €/bruts/any1 €/Plus/any Seg. 
Social Total 1 Trienni Dedicació Titulació 

mínima 
PIF 1ª etapa 11.460,00 - 26% 14.439,60 - Completa Llicenciat 
PIF 2ª etapa 16.100,00 - 33% 21.413,00 - Completa Llicenciat 
BSR 11.460,00 - -2 11.855,52 - Parcial/Completa Llicenciat 
CPD 19.338,13 - 33% 25.719,71 596,96 Completa Doctorat 
PAS LG1Q 30.096,12 300 33% 40.426,68 749,55 Parcial/Completa Llicenciat 
PAS LG2Q 26.387,88 300 33% 35.494,88 627,00 Parcial/Completa Diplomat 
PAS LG3Q 23.272,08 300 33% 31.350,87 627,00 Parcial/Completa FPII 
PAS LG4P 20.124,24 300 33% 27.164,24 627,00 Parcial/Completa FPI 

 
1 Salaris corresponents a dedicació completa 
2 32,96€ x 12mesos = 395,52€any 


