
1 
 

PROJECTE DE DECRET, PEL QUAL S'APROVA L'ESTATUT DEL PERSONAL 
INVESTIGADOR LABORAL I DEL PERSONAL DE SUPORT A la INVESTIGACIÓ, Al 
SERVEI DE LES FUNDACIONS BIOMÈDIQUES I INSTITUTS D'INVESTIGACIÓ 
SANITÀRIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA. 
 

ÍNDEX 

 
PREÀMBUL ................................................................................................................................... 3 

TÍTOL PRELIMINAR ..................................................................................................................... 7 

DISPOSICIONS GENERALS ........................................................................................................ 7 
Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació .............................................................................................. 7 
Article 2. Definicions ...................................................................................................................... 7 

TÍTOL I .......................................................................................................................................... 8 

RÈGIM JURÍDIC DEL PERSONAL INVESTIGADOR LABORAL I DEL PERSONAL DE SUPORT 
A la INVESTIGACIÓ ...................................................................................................................... 8 
Article 3. Règim jurídic .................................................................................................................. 8 
Article 4. Accés i promoció interna del personal investigador laboral ........................................... 8 
Article 5. Accés de personal de suport a la investigació ............................................................... 8 
Article 6. Règim d'incompatibilitat ................................................................................................. 8 

TÍTOL II ......................................................................................................................................... 9 

DE LES CATEGORIES DE PERSONAL INVESTIGADOR LABORAL ........................................ 9 
Article 7. Perfil investigador i classificació ..................................................................................... 9 

Capítol I ......................................................................................................................................... 9 

Personal investigador/a predoctoral (First Stage Researcher, R1) .............................................. 9 
Article 8. Definició general ............................................................................................................. 9 
Article 9. Requisits d'accés a la categoria ..................................................................................... 9 
Article 10. Objectius de progressió a aconseguir .......................................................................... 9 
Article 11. Durada del contracte .................................................................................................... 9 
Article 12. Sistemes de seguiment i avaluació ............................................................................ 10 

Capítol II ...................................................................................................................................... 10 

Personal Investigador Reconegut (Recognised Researcher, R2) .............................................. 10 

Secció 1a ..................................................................................................................................... 10 

Personal Investigador Novell - R2A ............................................................................................ 10 
Article 13. Definició general ......................................................................................................... 10 
Article 14. Requisits d'accés a la categoria ................................................................................. 10 
Article 15. Objectius de progressió a aconseguir ........................................................................ 10 
Article 16. Durada del contracte i sistema d'avaluació ................................................................ 10 

Secció 2a ..................................................................................................................................... 11 

Personal Investigador Emergent – R2B ...................................................................................... 11 
Article 17. Definició general ......................................................................................................... 11 
Article 18. Requisits d'accés a la categoria ................................................................................. 11 
Article 19. Objectius de progressió a aconseguir ........................................................................ 11 
Article 20. Durada del contracte i sistema d'avaluació ................................................................ 11 

Capítol III ..................................................................................................................................... 11 

Personal Investigador Consolidat (Established Researcher, R3) ............................................... 11 
Article 21. Definició general ......................................................................................................... 11 
Article 22. Requisits d'accés a la categoria ................................................................................. 12 
Article 23. Objectius de progressió a aconseguir ........................................................................ 12 
Article 24. Durada del contracte i sistema d'avaluació ................................................................ 12 

Capítol IV ..................................................................................................................................... 13 

Personal Investigador Líder o Sènior (Leading Researcher, R4) ............................................... 13 
Article 25. Definició general ......................................................................................................... 13 



2 
 

Article 26. Requisits d'accés a la categoria ................................................................................. 13 
Article 27. Naturalesa del contracte ............................................................................................ 13 

TÍTOL III ...................................................................................................................................... 13 

DE LES CATEGORIES DE PERSONAL TÈCNIC DE SUPORT A la INVESTIGACIÓ .............. 13 

Capítol I ....................................................................................................................................... 13 

Auxiliar de tècnic/a - T1 ............................................................................................................... 13 
Article 28. Requisits d'accés ....................................................................................................... 14 
Article 29. Funcions a desenvolupar ........................................................................................... 14 

Capítol II ...................................................................................................................................... 14 

Tècnic/a ajudant d'investigació – T2 ........................................................................................... 14 
Article 30. Requisits d'accés ....................................................................................................... 14 
Article 31. Funcions a desenvolupar ........................................................................................... 14 

Capítol III ..................................................................................................................................... 14 

Tècnic/a d'investigació – T3 ........................................................................................................ 14 
Article 32. Requisits d'accés ....................................................................................................... 14 
Article 33. Funcions a desenvolupar ........................................................................................... 14 

Capítol IV ..................................................................................................................................... 15 

Responsables d'unitat, supervisió científica i responsable científic/a – T4 ................................ 15 
Article 34. Requisits d'accés ....................................................................................................... 15 
Article 35. Funcions a desenvolupar ........................................................................................... 15 

TÍTOL IV ...................................................................................................................................... 15 

DE LES CATEGORIES DE PERSONAL GESTOR DE SUPORT A la INVESTIGACIÓ ............ 15 

Capítol I ....................................................................................................................................... 15 

Auxiliars de gestió de la investigació – M1 ................................................................................. 15 
Article 36. Requisits d'accés ....................................................................................................... 15 
Article 37. Funcions a desenvolupar ........................................................................................... 15 

Capítol II ...................................................................................................................................... 16 

Tècnics/ques ajudants de gestió de la investigació - M2 ............................................................ 16 
Article 38. Requisits d'accés ....................................................................................................... 16 
Article 39. Funcions a desenvolupar ........................................................................................... 16 

Capítol III ..................................................................................................................................... 16 

Tècnics/ques de gestió de la investigació - M3 ........................................................................... 16 
Article 40. Requisits d'accés ....................................................................................................... 16 
Article 41. Funcions a desenvolupar ........................................................................................... 16 

Capítol IV ..................................................................................................................................... 16 

Tecnòleg/oga de gestió – M4 ...................................................................................................... 16 
Article 42. Requisits d'accés ....................................................................................................... 16 
Article 43. Funcions a desenvolupar ........................................................................................... 16 
Primera. Adaptació de les categories del personal investigador laboral .................................... 17 
Segona. Sistema de selecció de les categories de personal tècnic i del personal gestor de 
suport a la investigació ................................................................................................................ 17 
Tercera. Categoria M4 en determinats llocs de gestió................................................................ 17 
Quarta. Incidència pressupostària............................................................................................... 17 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA .................................................................................................... 17 
Única. Derogació normativa ........................................................................................................ 17 

DISPOSICIONS FINALS ............................................................................................................. 17 
Primera. Habilitació normativa .................................................................................................... 17 
Segona. Entrada en vigor ............................................................................................................ 17 

ANNEX I ...................................................................................................................................... 19 

Glossari de sigles ........................................................................................................................ 19 

ANNEX II ..................................................................................................................................... 20 



3 
 

Taula de puntuació de les publicacions ...................................................................................... 20 
 

 
 

PREÀMBUL 
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Els instituts d'investigació sanitària són el resultat de l'associació dels hospitals docents 
i investigadors del Sistema Nacional de Salut d'universitats, amb organismes públics 
d'investigació i altres centres públics i privats d'investigació. La finalitat d'aquesta associació és 
potenciar els centres sanitaris com a centres d'investigació, dotant-los dels instruments 
necessaris per a resoldre les preguntes que sorgeixen en la relació entre professionals sanitaris 
amb pacients i la població, per a així traslladar-ne de manera efectiva els resultats a la pràctica 
clínica. Això converteix aquestes entitats en el lloc idoni per a la captació de talent en l'àmbit de 
la investigació biomèdica. 

La Comunitat Valenciana disposa de tres instituts d'investigació sanitària acreditats 
segons el Reial decret 279/2016: la Fundació per a la Investigació de l'Hospital Clínic de la 
Comunitat Valenciana (INCLIVA), l'Institut d'Investigació Sanitària La Fe (IISLaFe) i l'Institut 
d'Investigació Sanitària i Biomèdica d'Alacant (ISABIAL). 

També disposa de diverses fundacions d'investigació biomèdica: la Fundació per al 
Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO), la 
Fundació de la Comunitat Valenciana de l'Hospital General per a la Investigació Biomèdica, 
Docència i Desenvolupament de les Ciències de la Salut (FHGUV), la Fundació de la Comunitat 
Valenciana de l'Hospital Provincial de Castelló (FHPrCs), i la Fundació de la Comunitat 
Valenciana Centre d'Investigació Príncep Felip (FCIPF), a part d'altres centres d'investigació. 
Aquest conjunt de fundacions i instituts d'investigació sanitària i biomèdica vinculats a la 
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública permet que la gestió de la R+D+I sanitària es 
duga a terme en els centres assistencials de la Comunitat Valenciana. 

Actualment el personal investigador és contractat pels instituts i fundacions d'investigació 
sanitària dependents del sector públic instrumental de la Comunitat Valenciana, o mitjançant les 
fundacions i consorcis de qualsevol naturalesa els fins de la qual són la investigació sanitària, de 
manera que fins al moment no s'han tingut en compte les peculiaritats intrínsecament associades 
amb la tasca investigadora i no s'ha contemplat el desenvolupament d'un itinerari de carrera 
investigadora, entés com el conjunt ordenat d'oportunitats d'ascens i expectatives de progrés 
professional de conformitat amb els principis d'igualtat, mèrit i capacitat. 

Aquesta falta de definició d'una carrera investigadora i d'un règim jurídic específic per al 
personal investigador contractat provoca deficiències importants en la forma de contractació, en 
els sistemes de selecció, i en el seguiment i l'avaluació de la tasca investigadora. Això es tradueix 
en una precarietat del personal investigador i en la pèrdua de capacitat d'atracció de talent 
investigador, fets que contribueixen a una pèrdua de competitivitat del sistema d'investigació, 
desenvolupament i innovació de la Comunitat Valenciana.  

 
La Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, expressa la 

necessitat de definició d'una carrera científica previsible, basada en mèrits i socialment 
reconeguda. Amb la finalitat de possibilitar la definició d'aquesta carrera científica, la mateixa llei 
crea tres figures noves de personal laboral dirigides al personal investigador: el contracte 
predoctoral, el contracte d'accés al sistema de ciència i tecnologia, i el contracte d'investigador/a 
distingit/da. La creació d'aquestes figures té l'objectiu de dotar de major flexibilitat al marc laboral 
i considerar les peculiaritats dels recursos humans dedicats a l'activitat científica i investigadora. 
No obstant això, l'escassa regulació legal d'aquestes figures en la Llei 14/2011, fa necessari 
conformar un règim jurídic particular a fi que el personal investigador laboral contractat al servei 
de les fundacions i instituts d'investigació sanitària de la Comunitat Valenciana puga recórrer un 
itinerari professional adequat.  
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D'altra banda, es posa de manifest la necessitat de dotar la carrera investigadora d'una 
estructura que s'adapte al marc europeu per a les carreres investigadores, dissenyat per la 
Comissió Europea, a fi que presente així una estructura comparable a l'àmbit europeu, amb la 
finalitat d'eliminar obstacles a la mobilitat professional i a la cooperació internacional. 

Quant als processos de contractació, s'ha de garantir que siguen oberts, transparents i 
basats en el mèrit i la capacitat, amb la finalitat de millorar l'eficiència del sistema d'investigació, 
garantir la igualtat d'oportunitats i potenciar la cooperació i la difusió del coneixement. A més, 
s'ha d'assegurar que els criteris utilitzats per a avaluar la tasca investigadora es basen en 
l'impacte real dels resultats obtinguts, tenint en compte la naturalesa diversa més enllà de les 
publicacions científiques, com recomana la Declaració de San Francisco sobre l'avaluació de la 
investigació. També ha de garantir la igualtat de gènere en drets i oportunitats, en estreta relació 
amb la normativa en matèria d'igualtat, respectant la igualtat de tracte i d'oportunitats en l'àmbit 
laboral, i adoptant mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones 
i homes. 

Per part seua, el Reial decret 279/2016, sobre acreditació d'instituts d'investigació 
biomèdica o sanitària, en el seu article 4 marca els requisits necessaris per a l'atorgament de 
l'acreditació d'instituts d'investigació sanitària, entre els quals es troba l'apartat “c) Una estructura 
única de gestió de la investigació separada de l'estructura de gestió assistencial i docent, que 
compte amb un director de gestió. Aquesta estructura oferirà el suport necessari en les àrees 
economicoadministratives i de recursos humans, i actuarà com a oficina de transferència de 
resultats d'investigació”, i l'apartat “f) Serveis de suport comuns que constitueixen les unitats que 
donaran suport a la investigació o estructures similars en aquells aspectes metodològics o 
instrumentals d'interés per a diversos equips o línies d'investigació”. Per aquests motius, el 
present decret també pretén reconéixer i regular les categories de professionals de plataformes 
tècniques i de gestió de la investigació. 

Aquest decret té com a objecte la definició d'un itinerari investigador coherent i atractiu, 
articulat en etapes successives amb increment de responsabilitat entre aquestes etapes, que 
conduïsca a l'estabilitat laboral, evite la precarietat de les condicions laborals del personal 
investigador i la inseguretat jurídica, i que promoga la igualtat d'oportunitats, impulsant 
l'establiment d'un sistema investigador en salut competitiu i d'excel·lència a la Comunitat 
Valenciana, que contribuïsca a la millora de l'atenció sanitària de la població i el seu estat de 
salut, i a la creació de riquesa. 

 
II 
 

L'article 44.2 de la Constitució espanyola determina que els poders públics promouran la 
ciència i la investigació científica i tècnica en benefici de l'interés general. 

En aquesta línia, l'article 10.1 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, 
aprovat per la Llei orgànica 5/1982, d'1 de juliol, en tractar dels drets de la ciutadania, disposa 
que la Generalitat defensarà i promourà els drets socials de valencianes i valencians que 
representen un àmbit inseparable del respecte dels valors i drets universals de les persones, i 
que constitueixen un dels fonaments cívics del progrés econòmic, cultural i tecnològic de la 
Comunitat Valenciana. 

D'altra banda, l'article 52.2 disposa que la Generalitat, en l'exercici de les seues 
competències, i sense perjudici de la coordinació general que correspon a l'Estat, fomentarà el 
sistema valencià de ciència, tecnologia i empresa promovent l'articulació i cooperació entre les 
universitats, organismes públics d'investigació, xarxa d'instituts tecnològics de la Comunitat 
Valenciana i altres agents públics i privats, amb la finalitat estatutària de R+D+I i amb la finalitat 
de fomentar el desenvolupament tecnològic i la innovació, amb suport del progrés i la 
competitivitat empresarial de la Comunitat Valenciana.  

L'article 54.1 de l'Estatut disposa que és competència exclusiva de la Generalitat 
l'organització, administració i gestió de totes les institucions sanitàries públiques dins del territori 
de la Comunitat Valenciana. 

L'article 3.1.k) de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de 
salut de la Comunitat Valenciana, determina que el sistema valencià de salut fomentarà la 
investigació i la innovació en salut en tots els seus àmbits d'activitat com a element essencial per 
al progrés d'aquest, i impulsarà la col·laboració entre centres d'investigació en l'àmbit autonòmic, 
estatal i internacional, creant-se les vies de difusió necessàries perquè els resultats arriben a 
professionals de la salut, i l'article 80 d'aquesta mateixa llei estableix que la Generalitat fomentarà 
la investigació, la innovació i les bones pràctiques en l'àmbit de la salut, com a elements 
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essencials per al progrés del sistema valencià de salut, fomentarà la coordinació i integració de 
les activitats de R+D+I de les fundacions del sector públic que té adscrites i de les institucions 
sanitàries i de salut pública la investigació de la qual gestionen, amb l'objectiu d'incrementar la 
massa crítica dels seus grups d'investigació, coordinar les seues infraestructures científiques i 
plataformes tecnològiques i incrementar la seua capacitat competitiva en l'espai d'investigació 
nacional, europeu i internacional, fomentarà la coordinació de les activitats de R+D+I del sistema 
valencià de salut amb les d'agents del sistema d'investigació i innovació, i fomentarà les 
actuacions d'intensificació de l'activitat investigadora entre el personal professional del sistema 
valencià de salut, així com les de mobilitat i d'intercanvi entre professionals. 

Finalment, el Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat Valenciana, 
pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries, i les seues atribucions, 
disposa que la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ostenta les competències en 
matèria de sanitat, salut pública, farmàcia, avaluació, investigació, qualitat i atenció al pacient. 

L'article 88 de la Llei 14/2007, de 3 de juliol, d'investigació biomèdica, estableix que el 
Sistema Nacional de Salut ha de col·laborar amb altres institucions i organitzacions implicades 
en la investigació per a la utilització conjunta d'infraestructures científiques i el desenvolupament 
de projectes d'investigació, tot promovent la configuració d'instituts d'investigació biomèdica en 
el si dels centres del Sistema Nacional de Salut mitjançant l'associació de grups d'investigació. 

 
III 
 

El present decret afig nous preceptes dins del sistema normatiu espanyol de la ciència i 
de la regulació de les relacions laborals en aquest. 

En primer lloc, s'ha optat, seguint l'habilitació de l'article 13 de la Llei 14/2011, d'1 de 
juny, per utilitzar la relació jurídica laboral com a mitjà d'articulació entre els instituts d'investigació 
i el seu personal investigador, deixant de costat l'estatutària o funcionarial tant per qüestions 
d'utilitat, vista l'estructura i la forma organitzativa de les diferents fundacions i instituts 
d'investigació sanitària existents, com també perquè el règim laboral del personal investigador 
resulta ser molt més flexible i adaptable a les particularitats de l'activitat investigadora sense 
pèrdua dels seus drets o garanties. 

Una altra novetat és la creació d'una sèrie de categories que configuren la possible 
evolució d'una carrera completa com a professional de la investigació. En cap cas aquestes 
categories suposen la creació de contractes laborals nous, ja que la relació jurídica entre el 
personal investigador i la seua fundació o institut d'investigació sanitària s'articula justament per 
mitjà dels tipus contractuals laborals creats per la normativa de l'Estat. Únicament es crea una 
gradació per etapes o categories que conformen una possible evolució en la carrera professional 
de la investigació sanitària o biomèdica.  

Un altre aspecte destacable és la creació de l'oferta pública d'ocupació investigadora i 
de suport a la investigació, que preveu establir en la llei de pressupostos anuals el nombre de 
places de les diferents categories de personal investigador i de suport a la investigació que es 
poden oferir, i que contindrà la possibilitat d'incloure dins d'aquesta oferta el compromís de futur 
i condicionat de l'Administració autonòmica de convertir en personal investigador estable de les 
fundacions i instituts d'investigació sanitària el personal que haja superat, en aquests organismes 
valencians, els programes d'incorporació d'investigadors/as principals. 

Alhora, aquest compromís implica l'assumpció de l'existència d'un nou procediment 
d'accés a l'ocupació pública, d'aplicació limitada, però basat en els principis constitucionals.  

Els programes d'incorporació de personal investigador resulten ser de formació 
avançada, sent convocats en l'àmbit estatal, i als quals concorren habitualment les fundacions i 
instituts d'investigació. Aquestes convocatòries, publicades en els diaris oficials, dirigides a 
personal investigador que complisca els requisits estan sotmeses a unes bases igualitàries per 
als qui es presenten, i suposen un procés selectiu inicial. A continuació, es duu a terme un 
programa formatiu i de desenvolupament de la investigació al llarg d'un procés de fins a sis anys, 
en què el personal investigador seleccionat és sotmés a un control de la seua evolució contínua 
i a sengles avaluacions, una intermèdia i una final, de caràcter eliminatori. Finalment, si se supera 
l'avaluació final, s'obtindrà el certificat corresponent (I3 o equivalent, segons el programa) i 
s'estabilitzarà laboralment l'investigador/a principal. 

 
Finalment, aquest sistema, combinat amb els termes en els quals es preveu configurar 

la futura oferta pública d'ocupació de personal d'investigació i de suport a la investigació, permet 
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construir aquest sistema d'accés amb seguretat jurídica respecte de la legalitat i la subjecció a 
les disponibilitats pressupostàries. 

Respecte a les convocatòries de personal de gestió i de plataformes tècniques, les 
fundacions i instituts d'investigació sanitària han anat incorporant professionals per mitjà d'ofertes 
públiques d'ocupació mitjançant convocatòries de llocs de la relació de llocs de treball, seguint 
els principis constitucionals de procediments basats en la igualtat, el mèrit, la capacitat i la 
publicitat. 

 
 

IV 
 

Mitjançant aquesta iniciativa es pretenen sintetitzar en una norma amb rang de decret 
els aspectes essencials relatius al règim del personal investigador i de suport a la investigació de 
les fundacions i instituts d'investigació sanitària de la Comunitat Valenciana, per a incrementar 
així la seguretat jurídica i per a dotar a la investigació sanitària d'un marc normatiu que afavorisca 
la captació i retenció de talent investigador. 

L'objecte de la norma és establir el règim jurídic i de contractació del personal 
investigador i de suport a la investigació de les fundacions i instituts d'investigació sanitària de la 
Comunitat Valenciana i l'estructura de la seua carrera investigadora, així com el procés de 
selecció i avaluació, i el règim d'extinció del seu contracte. 

 
V 
 

Respecte a l'ajust als principis de bona regulació, cal dir que, en virtut dels principis de 
necessitat i eficàcia (article 129.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques), s'han identificat de manera clara les finalitats que es 
pretenen aconseguir, les quals són definir el règim jurídic i de contractació del personal 
investigador i de suport a la investigació de les fundacions i instituts d'investigació sanitària 
integrats en el sector públic instrumental de la Comunitat Valenciana i l'estructura del seu itinerari 
investigador, així com el procés de selecció i avaluació, i el règim d'extinció del seu contracte, tal 
com expressa la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació. Això respon 
a l'interés general de promoure el sistema de ciència i tecnologia en l'àmbit de la salut a la 
Comunitat Valenciana com a eina per a diversificar el model econòmic i millorar la qualitat de 
l'assistència sanitària. 

L'instrument normatiu pel qual s'ha optat per a definir aquests aspectes relacionats amb 
l'exercici professional del personal investigador i de suport a la investigació en els instituts 
d'investigació sanitària i fundacions biomèdiques és el decret, atés que és la solució més indicada 
per a donar resposta a aquesta necessitat de desenvolupament. 

En virtut del principi de proporcionalitat (article 129.3), la norma és proporcional a la 
complexitat de la matèria que es regula. La creació d'unes categories professionals, l'establiment 
de relacions jurídiques amb òrgans de titularitat pública o la regulació de procediments d'accés 
a l'ocupació pública, en desenvolupament de normes de rang legal, requereixen una norma de 
rang reglamentari. 

Amb la finalitat de garantir el principi de seguretat jurídica (article 129.4), aquest decret 
segueix les recomanacions de la Comissió Europea respecte a la definició d'una estructura 
comparable de la carrera investigadora en l'espai europeu d'investigació, així com les 
recomanacions relacionades amb l'establiment d'un sistema de contractació de personal 
investigador i de suport a la investigació obert, transparent i basat en el mèrit. 

En aplicació del principi de transparència (article 129.5), en primer lloc, s'ha inclòs 
aquesta iniciativa normativa en el Pla anual normatiu per a l'any 2021 de la Generalitat. 

En segon lloc, s'ha publicat la consulta pública prèvia en el Portal de Transparència de 
la Generalitat Valenciana, que permet a la ciutadania de la Comunitat Valenciana i a les entitats 
que puguen resultar afectades per la futura norma, aportar les consideracions que estimen 
pertinents a la proposta d'elaboració normativa. 

 
 
 
En tercer lloc, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 133 de la Llei 39/2015, 

d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, s'ha realitzat 
consulta pública a fi de recaptar l'opinió de la ciutadania i organitzacions representatives, durant 
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un termini de 30 dies naturals, i s'ha justificat en el preàmbul l'adequació de la norma als principis 
recollits en la citada Llei 39/2015, d'1 d'octubre.  

L'aprovació d'aquest decret compleix les exigències d'evitar que els procediments 
administratius puguen ser una rèmora a l'hora d'aconseguir les finalitats i l'objecte que es 
pretenen. 

A més, l'aprovació d'aquest decret no compromet en cap cas l'estabilitat pressupostària 
ni la sostenibilitat financera de la Comunitat Valenciana, ja que l'aprovació de l'oferta pública 
d'ocupació en les fundacions i instituts d'investigació sanitària estarà sotmesa a les dotacions 
definides en les lleis de pressupostos anuals. 

 
Per tot això, a proposta de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, en virtut del 

que es disposa en l'article 28.c) de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del 
Consell, conforme amb/oït el Consell Jurídic Consultiu, i amb la deliberació prèvia del Consell, 
en la reunió de xx de xxxx de 2021: 

 
DECRETE 

 
TÍTOL PRELIMINAR 

DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació 

1. Aquest decret té per objecte aprovar l'Estatut del personal investigador laboral i del 
personal de suport a la investigació, al servei de les fundacions biomèdiques i instituts 
d'investigació sanitària de la Comunitat Valenciana (d'ara endavant l'Estatut).  

2. L'Estatut regula: 
a) El règim jurídic del personal investigador laboral i del personal de suport a la 

investigació, de les fundacions i instituts d'investigació sanitària integrats en el sector públic 
instrumental de la Generalitat Valenciana, així com de les fundacions dels consorcis Hospital 
Provincial de Castelló i Hospital General Universitari de València, que s'ordena en el títol I 
d'aquest decret. 

b) L'estructura de les categories de personal investigador laboral en el desenvolupament 
d'un itinerari investigador, requisits d'accés a la categoria, objectius de progressió, Durada del 
contracte i sistemes de seguiment i avaluació, que s'ordena en el títol II d'aquest decret. 

c) Les categories i funcions del personal de suport a la investigació, distingint entre 
personal tècnic i personal gestor, que s'ordenen en els títols III i IV d'aquest decret.  

3. Aquest decret serà aplicable en tot l'àmbit de la Comunitat Valenciana, per a totes les 
fundacions i instituts d'investigació sanitària de l'Administració de la Generalitat Valenciana i del 
seu sector públic instrumental. 

 
Article 2. Definicions 
 A l'efecte de la present disposició, s'estableixen les definicions següents:  
 1. Personal investigador laboral: 

Es considera personal investigador laboral, tal com ho defineix la Llei 14/2011, d'1 de 
juny, aquell que, proveït de la titulació corresponent, duu a terme una activitat investigadora, 
entesa com el treball creatiu realitzat de manera sistemàtica per a incrementar el volum de 
coneixements, incloent-hi els relatius a l'ésser humà, la cultura i la societat, l'ús d'aquests 
coneixements per a crear noves aplicacions, la seua transferència i divulgació. 

2. Personal de suport a la investigació: 
S'entén com a personal de suport a la investigació el personal que fa tasques 

complementàries a les tasques investigadores, i es classifica en aquest decret en personal tècnic 
i personal gestor: 

 
 
 
 
 
a) Personal tècnic. 
S'inclou en aquest grup el personal que realitza funcions i activitats tant en laboratoris o 

grups d'investigació com en plataformes cientificotècniques amb objectius definits dins del seu 
nivell acadèmic, podent realitzar, coordinar o supervisar l'execució de tasques heterogènies, amb 
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la responsabilitat de dur a terme o d'ordenar el treball d'un conjunt de persones col·laboradores, 
depenent de la seua categoria professional, a fi d'establir o desenvolupar programes o aplicar 
tècniques i protocols.  

El personal tècnic realitza, executa i planeja treballs tècnics de suport, podent fins i tot 
coordinar grups tècnics que puguen atendre les necessitats d'un o diversos projectes. 

b) Personal gestor. 
S'inclou en aquest grup el personal que coordina o supervisa l'execució de diverses 

tasques heterogènies o funcions especialitzades complementàries a la tasca investigadora, com 
al desenvolupament de tasques de gestió administrativa i suport de nivell intermedi comuns a 
l'actuació de l'administració del centre.  

Aquestes funcions s'exerceixen fonamentalment en les àrees de tramitació i ordenació 
dels procediments administratius, així com en la gestió de recursos humans o 
economicofinancers, en l'activitat contractual, patrimonial o de caràcter subvencional i de difusió. 

3. Així mateix, s'estableix en l’annex I un glossari de determinades sigles utilitzades en 
aquest decret. 

 

 
TÍTOL I 

RÈGIM JURÍDIC DEL PERSONAL INVESTIGADOR LABORAL I DEL PERSONAL DE 
SUPORT A la INVESTIGACIÓ 

 
Article 3. Règim jurídic 

El personal contractat per les fundacions i instituts d'investigació sanitària de la 
Comunitat Valenciana es regeix pel que disposen el Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 
d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut dels treballadors; les normes de 
desenvolupament i els convenis col·lectius que els siguen aplicables; la Llei 14/2011, d'1 de juny, 
de la ciència, la tecnologia i la innovació, i per aquells preceptes que així ho dispose la present 
norma. 
 
Article 4. Accés i promoció interna del personal investigador laboral 

1. El sistema selectiu d'ingrés del personal investigador laboral en les fundacions i 
instituts d'investigació sanitària de la Comunitat Valenciana de caràcter públic, siga personal de 
carrera o temporal, garantirà el compliment dels principis d'igualtat, mèrit i capacitat, així com el 
principi d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes. 

2. El present decret recull els procediments per a vetlar per la carrera professional i per 
l'ingrés en categories investigadores superiors pel torn de promoció. 

3. Anualment es definirà l'oferta pública d'ocupació de les fundacions i instituts 
d'investigació sanitària de caràcter públic de la Comunitat Valenciana. 

 
Article 5. Accés de personal de suport a la investigació 

1. El sistema selectiu d'ingrés del personal de suport a la investigació, tant tècnic com 
gestor, en les fundacions i instituts d'investigació sanitària de caràcter públic de la Comunitat 
Valenciana, garantirà el compliment dels principis d'igualtat, mèrit i capacitat, així com el principi 
d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes. 

2. El present decret recull els procediments per a vetlar per la carrera professional i per 
l'ingrés en categories professionals superiors pel torn de promoció. 

3. Anualment es definirà l'oferta pública d'ocupació de les fundacions i instituts 

d'investigació sanitària de caràcter públic de la Comunitat Valenciana. 
 

Article 6. Règim d'incompatibilitat  
1. Els drets i obligacions concernents al règim d'incompatibilitat del personal investigador, 

tècnic i gestor es regularan amb subjecció a les normes legals que li siguen aplicables. 
2. Les altres normes de la legislació laboral comuna, inclòs el Reial decret legislatiu 

2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut dels treballadors, 
només seran aplicables en els casos en què es produïsca remissió expressa en aquest decret, 
o així es faça constar específicament en el contracte. 

 
3. El personal investigador, tècnic i gestor no podrà establir altres contractes de treball 

amb altres empreses, excepte autorització de l'ocupador o pacte escrit en contra. L'autorització 
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de l'ocupador es presumeix quan la vinculació a una altra entitat fos pública i no se n'haguera fet 
exclusió en el contracte de treball. 
 

TÍTOL II 
DE LES CATEGORIES DE PERSONAL INVESTIGADOR LABORAL 

 
Article 7. Perfil investigador i classificació 

1. Les categories de personal investigador laboral regulades en el present títol estan 
basades en el perfil investigador, definit pel nivell de formació i les competències demostrades 
per cada investigador/a en el desenvolupament del seu treball, on es reflecteix la progressió en 
la seua capacitació i la capacitat de lideratge d'equips de R+D+I. 

2. Per a unificar criteris, se segueix la classificació europea de perfil investigador 
EURAXESS (European Charter for Researchers and a Code of Conduct for the Recruitment of 
Researchers): 

a) Personal investigador/a predoctoral (R1, First stage researcher). 
b) Personal investigador reconegut (R2, Recognised researcher).  
c) Personal investigador consolidat (R3, Established researcher). 
d) Personal investigador lider o sènior (R4, Leading researcher).  

 
Capítol I 

Personal investigador/a predoctoral (First Stage Researcher, R1) 
 
Article 8. Definició general  

Tindran la consideració de personal investigador predoctoral R1, les persones que 
estiguen en la primera fase de la seua activitat investigadora. Aquesta activitat investigadora es 
realitzarà sota la supervisió de la persona que dirigisca la tesi. 

 
Article 9. Requisits d'accés a la categoria  

Per a accedir a la categoria de personal investigador predoctoral s'hauran de complir els 
requisits següents: 

a) Tindre una titulació acadèmica de llicenciatura, graduació universitària o titulació 
equivalent. 

b) Ser beneficiari/ària d'alguna ajuda predoctoral d'àmbit internacional (MSCA-ITN o 
equivalent), nacional (contractes PFIS, i-PFIS, Río Hortega, FPU o FPI o equivalent) o autonòmic 
(Modalitat ACIF o Santiago Grisolía de la Conselleria competent en la matèria, o ajuda 
equivalent), o tindre contracte laboral directe amb càrrec a projectes d'investigació o contracte 
laboral a través d'ofertes o borses de treball de personal investigador per a projectes de grups 
d'investigació. 

 
Article 10. Objectius de progressió a aconseguir  
 1. Obligatori: obtindre el títol de doctor/a o equivalent. 
 2. Recomanats en matèria d'investigació sanitària: 
 a) Presentar la tesi doctoral mitjançant publicacions en revistes indexades en Web Of 
Science (WOS) o Scopus, figurant l'investigador/a predoctoral/a com a primer autor/a. 
 b) Presentar els resultats de la tesi en almenys una reunió de màxim nivell de l'àrea 
científica. 
c) Realitzar una estada mínima de 3 mesos en un centre de reconegut prestigi internacional de 
l'àrea d'investigació. 
 
 
 
 
Article 11. Durada del contracte 

La durada dels contractes, així com les pròrrogues i suspensió d'aquests, s'ajustarà, al 
que s'estableix per la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, i al Reial 
decret 103/2019, d'1 de març, pel qual s'aprova l'Estatut del personal investigador predoctoral 
(RD-Epip) en formació, o en les normes vigents que els modifiquen o desenvolupen. 
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Article 12. Sistemes de seguiment i avaluació  
1. El sistema de seguiment i avaluació serà el que determine la normativa de la 

Universitat corresponent en què curse el doctorat el personal investigador en formació. Les 
entitats contractants podran establir una regulació pròpia al programa de formació, seguiment i 
avaluació del personal investigador R1. 

2. Conforme estableix l'Estatut del personal investigador predoctoral, l'investigador/a 
serà avaluat periòdicament per la comissió acadèmica del programa de doctorat. En el cas que 
no supere favorablement l'avaluació, el contracte podrà ser resolt i es perdrà la condició de R1. 

 
Capítol II 

Personal Investigador Reconegut (Recognised Researcher, R2) 
 

Secció 1a 
Personal Investigador Novell - R2A 

 
 
Article 13. Definició general  

Tindran la consideració de personal investigador novell, R2A, les persones beneficiàries 
de programes de contractació de doctors o doctores per al desenvolupament d'activitats 
d'investigació, d'innovació i d'especialització científica en una línia d'investigació, o persones 
beneficiàries de convocatòries a càrrec de projectes, convenis i contractes d'investigació 
destinats a persones que estiguen en possessió de la titulació de doctor o doctora, en tots dos 
casos, sota el lideratge d'un altre investigador o investigadora. 
 
Article 14. Requisits d'accés a la categoria 

Per a accedir a la categoria de personal investigador novell, s'hauran de complir els 
requisits següents: 

a) Tindre el títol de doctorat en el moment de formalització del contracte. 
b) Ser beneficiari/ària d'ajudes postdoctorals d'àmbit internacional (MSCA-IF o 

equivalent), nacional (contractes Sara Borrell, Joan Rodés, Juan de la Cierva o equivalent) o 
autonòmic (Modalitat APOSTD de la conselleria competent en matèria d'innovació o ajuda 
equivalent). 
 
Article 15. Objectius de progressió a aconseguir  

1. Obligatori: completar el projecte d'investigació pel qual està contractat i aconseguir els 
requisits mínims per a accedir a ajudes per a la contractació de doctors i doctores d'acreditada 
trajectòria investigadora de caràcter internacional (ERC Starting Grant o equivalents), nacional 
(Ramón y Cajal, Miguel Servet o equivalents) o autonòmic (Modalitat CDEIGENT del Pla GenT 
de la conselleria competent en matèria de ciència i investigació, modalitat "Contractació de 
Personal Investigador Doctor amb Experiència Internacional" del Pla GenT de la conselleria 
competent en matèria de sanitat, o ajuda equivalent). 

2. Recomanats en matèria d'investigació sanitària: 
a) Publicar articles originals i revisions en revistes indexades en Web Of Science o 

Scopus. 
b) Presentar ponències en reunions científiques, així com participar en fòrums, debats i 

seminaris. 
c) Supervisar personal de laboratori, personal tècnic i estudiants. 
d) Estar implicat en l'elaboració de la documentació de sol·licituds de subvencions i en la 

identificació de possibles fonts de finançament per a projectes d'investigació o assajos clínics. 
e) Realitzar una o diverses estades com R2 en centres d'investigació de prestigi 

internacional que acumulen, com a mínim, un període total de 24 mesos.  
 
Article 16. Durada del contracte i sistema d'avaluació 

1. La durada dels contractes, així com les seues pròrrogues i suspensions, s'ajustarà al 
que s'estableix per la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació o a la 
norma vigent que la modifique o desenvolupe. 

2. La durada dels contractes R2A, excepte casos degudament justificats, no podrà ser 
inferior a un any ni excedir de cinc anys. En el cas de les persones amb diversitat funcional, el 
contracte podrà aconseguir la durada de set anys. 
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3. Després de l'execució de l'ajuda postdoctoral, el personal investigador R2A haurà 
d'haver completat el projecte d'investigació pel qual ha sigut contractat i superar les avaluacions 
corresponents, complint amb els requisits d'accés a la categoria R2B. 

 
Secció 2a 

Personal Investigador Emergent – R2B 
 
Article 17. Definició general  

Tindran la consideració de personal investigador emergent, R2B, el personal investigador 
postdoctoral que, havent completat els projectes requerits en la categoria professional R2A, 
comença a ser investigador/a principal de les seues pròpies ajudes i que signa les seues 
publicacions com a autor/a sènior (últim/a signant o autor/a de correspondència). 
 
Article 18. Requisits d'accés a la categoria 

Per a accedir a la categoria de personal investigador emergent s'haurà de complir el 
requisit de ser beneficiari/ària d'ajudes postdoctorals d'àmbit internacional (ERC starting grant o 
equivalent), nacional (Ramón y Cajal, Miguel Servet o equivalents) o autonòmic (Modalitat 
CDEIGENT del Pla GenT de la conselleria competent en matèria de ciència i investigació, 
modalitat “Contractació de Personal Investigador Doctor amb Experiència Internacional" del Pla 
GenT de conselleria competent en matèria de sanitat o ajuda equivalent). 
 
Article 19. Objectius de progressió a aconseguir  

1. Obligatori: completar el projecte d'investigació pel qual està contractat i superar les 
avaluacions corresponents. S'espera que l’investigador/a R2B avance a R3 mitjançant l'obtenció 
del certificat I3 del ministeri competent en matèria de ciència i innovació o certificat equivalent. 

2. Recomanats en matèria d'investigació sanitària:  
a) Ser beneficiari/ària d'una ajuda tipus I3 (MCIN), Miguel Servet II (ISCIII), ERC-

Consolidator (EC), CIDEGENT (Modalitat “Doctors d'Excel·lència” de la conselleria competent en 
matèria d'innovació) o modalitat equivalent.  

b) Publicar articles originals i revisions en revistes indexades en Web Of Science o 
Scopus en Q1 i Q2 com a autor/a sènior (últim/a signant o autor/a de correspondència ). 

c) Liderar un grup d'investigació a través de programes competitius que financen 
contractes predoctorals o postdoctorals i un altre personal de laboratori. 

d) Liderar projectes autonòmics, nacionals i participar en projectes internacionals. 
e) Prestar serveis a empreses o participar en projectes en col·laboració amb la indústria. 
f) Participar com a inventor/a en títols de propietat industrial o ser autor/a de programes 

informàtics. 
g) Participar en el grup promotor d'empreses de base tecnològica (EBT).  
h) Dirigir tesis doctorals. 
i) Participar en comités assessores o avaluadors de caràcter nacional o internacional. 

 
Article 20. Durada del contracte i sistema d'avaluació  

1. La durada dels contractes, així com les pròrrogues i suspensions d'aquests, s'ajustarà 
al que s'estableix per la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació o a la 
norma vigent que la modifique o desenvolupe. 

2. La durada dels contractes R2B, excepte casos excepcionals degudament justificats, 
serà com a màxim de cinc anys. En el cas de les persones amb diversitat funcional, el contracte 
podrà aconseguir la durada de set anys. 

3. Després de l'execució de l'ajuda postdoctoral, el personal investigador R2B haurà 
d'haver completat el projecte d'investigació pel qual ha sigut contractat i superar les avaluacions 
corresponents, complint amb els requisits d'accés a la categoria R3, després de l'obtenció de la 
certificació I3 o equivalent. 

 
 

Capítol III 
Personal Investigador Consolidat (Established Researcher, R3) 

 
Article 21. Definició general  

Tindran la consideració de personal investigador consolidat, R3, el personal investigador 
postdoctoral que ha sigut capaç de desenvolupar un nivell d'independència ple després de les 
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etapes anteriors de la seua carrera. És investigador/a principal de les seues pròpies ajudes i 
signa les seues publicacions com a autor/a sènior (últim/a signant o autor/a de correspondència). 
La durada del seu contracte és indefinida. 

 
Article 22. Requisits d'accés a la categoria 
 Per a accedir a la categoria de personal investigador consolidat, la persona haurà d’haver 
obtingut la certificació I3 del MCIN o superar una avaluació científica equivalent. A més, en tots 
dos casos, s'haurà de complir almenys 4 dels següents mèrits valorables en matèria 
d'investigació sanitària: 
 a) Haver sigut beneficiari/ària de la  ajuda d'estabilització del programa Ramón y Cajal 
(MICIN), o d'una ajuda Miguel Servet II (ISCIII), ERC-Consolidator (EC), CIDEGENT (Modalitat 
“Doctors d'Excel·lència” de la conselleria competent en matèria d'innovació), o ajuda equivalent. 
 b) Obtindre una puntuació de les publicacions realitzades en els últims 5 anys igual o 
superior a 30 punts, d'acord amb la taula de puntuació inclosa en l'annex II d'aquest decret. 
 c) Haver realitzat estades postdoctorals en entitats de prestigi internacional fora de la 
Comunitat Valenciana d'almenys 24 mesos. 
 d) Haver liderat projectes competitius autonòmics o nacionals (almenys 1 en els últims 5 
anys). 
 e) Haver liderat projectes en xarxes de col·laboració (almenys 1 en els últims 5 anys). 
 f) Haver participat en projectes competitius internacionals (almenys 1 en els últims 5 
anys). 
 g) Haver coordinat projectes competitius internacionals (almenys 1 en els últims 5 anys). 
 h) Disposar de títols de propietat industrial (patents i/o models d'utilitat) o programes 
informàtics sol·licitats o concedits (vigents en els últims 5 anys). A més, es valorarà positivament: 
 - La seua extensió internacional (vigent en els últims 5 anys). 
 - La seua transferència (contractes de transferència vigents en els últims 5 anys). 
 - Que la seua transferència aporte regalies (en els últims 5 anys).  
 i) Haver format part del grup promotor d'una empresa de base tecnològica (EBT). 
 j) Haver prestat serveis de valor afegit a empreses o altres entitats o haver participat en 
projectes en col·laboració amb la indústria (almenys 3 en els últims 5 anys). 
 k) Haver dirigit almenys 3 tesis doctorals. 
 l) Haver participat en la formació/incorporació de personal investigador de categoria R2A 
o R2B.  
 m) Haver realitzat serveis avançats a la comunitat científica (membre de comités 
assessors editorials, avaluador/a en convocatòries nacionals i internacionals de concurrència 
competitiva). 
 n) Haver obtingut premis i reconeixements nacionals i internacionals a la trajectòria 
científica. 

 
Article 23. Objectius de progressió a aconseguir  

Recomanats en matèria d'investigació sanitària: 
a) Publicar articles originals i revisions en revistes indexades en Web Of Science o 

Scopus en Q1 i Q2 com a autor/a sènior (últim/a signant o autor/a de correspondència ). 
b) Liderar projectes autonòmics o nacionals. 
c) Coordinar projectes internacionals. 
d) Prestar serveis a empreses o altres entitats o participar en projectes en col·laboració 

amb la indústria. 
e) Participar com a inventor/a en títols de la propietat industrial o programes informàtics 

transferits. 
f) Participar en el grup promotor d'empreses de base tecnològica (EBT). 
g) Dirigir tesis doctorals. 
h) Participar en comités assessores o avaluadors de caràcter nacional o internacional. 
i) Obtindre premis nacionals o internacionals a la trajectòria científica. 

 
Article 24. Durada del contracte i sistema d'avaluació  

1. El contracte de treball R3 tindrà naturalesa laboral fixa, d'acord amb el que s'estableix 
per la  legislació laboral i per les altres normes convencionalment aplicables. 

2. Durant el quart any de vigència del contracte, el personal contractat sota aquesta 
modalitat haurà de sotmetre a avaluació l'activitat investigadora desenvolupada en el seu 
contracte laboral, que haurà de comptar amb un informe extern realitzat per l'Agència Estatal 
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d'Investigació o òrgan equivalent a la Comunitat Valenciana, o entitat amb aquestes 
competències, i que al seu torn podrà sol·licitar valoració al Comité Científic Extern. L'informe 
extern tindrà caràcter vinculant en cas de ser negatiu, podent donar lloc a l'extinció del contracte 
de treball per causes objectives quan aquesta causa estiga vàlidament consignada en el 
corresponent contracte, de conformitat amb l'article 49.1.b) de la Llei de l'estatut dels treballadors. 

 

 
Capítol IV 

Personal Investigador Líder o Sènior (Leading Researcher, R4) 
 
Article 25. Definició general  

Tindran la consideració de personal investigador líder o sènior, R4, el personal 
investigador titular que lidera la seua àrea o camp d'investigació, amb reputació internacional 
basada en les seues aportacions a la ciència. 
 
Article 26. Requisits d'accés a la categoria 
 Per a accedir a la categoria de personal investigador consolidat, la persona haurà d'haver 
obtingut la certificació I3 del MCIN o superar una avaluació científica equivalent. A més, en tots 
dos casos, s'hauran de complir almenys 7 dels mèrits valorables següents en matèria 
d'investigació sanitària: 

a) Haver sigut beneficiari/ària de l'ajuda d'estabilització del programa Ramón y Cajal 
(MICIN), o d'una ajuda Miguel Servet II (ISCIII), ERC-Consolidator (EC), CIDEGENT (Modalitat 
“Doctors d'Excel·lència” de la conselleria competent en matèria d'innovació), o ajuda equivalent. 

b) Obtindre una puntuació de les publicacions realitzades en els últims 5 anys igual o 
superior a 50 punts, d'acord amb la taula de puntuació inclosa en l'annex II d'aquest decret. 

c) Haver realitzat estades postdoctorals en entitats de prestigi internacional fora de la 
Comunitat Valenciana d'almenys 24 mesos. 

d) Haver liderat projectes competitius autonòmics o nacionals (almenys 2 en els últims 5 
anys). 

e) Haver liderat projectes en xarxes de col·laboració (almenys 1 en els últims 5 anys). 
f) Haver participat en projectes competitius internacionals (almenys 2 en els últims 5 

anys). 
g) Haver coordinat projectes competitius internacionals (almenys 1 en els últims 5 anys). 
h) Disposar de títols de propietat industrial (patents i/o models d'utilitat) o programes 

informàtics sol·licitats o concedits (vigents en els últims 5 anys). A més, es valorarà positivament: 
- La seua extensió internacional (vigent en els últims 5 anys). 
- La seua transferència (contractes de transferència vigents en els últims 5 anys).  
- Que la seua transferència aporte regalies (en els últims 5 anys).  
i) Haver format part del grup promotor d'una empresa de base tecnològica (EBT).  
j) Haver prestat serveis de valor afegit a empreses o altres entitats o haver participat en 

projectes en col·laboració amb la indústria (almenys 5 en els últims 5 anys).  
k) Haver dirigit almenys 6 tesis doctorals. 
l) Haver participat en la formació/incorporació de personal investigador de categoria R2A 

o R2B. 
m) Haver realitzat serveis avançats a la comunitat científica (membre de comités 

assessors editorials, avaluador/a en convocatòries nacionals i internacionals de concurrència 
competitiva). 

n) Haver obtingut premis i reconeixements nacionals i internacionals a la trajectòria 
científica. 

 
Article 27. Naturalesa del contracte  

1. El contracte de treball R4 tindrà naturalesa laboral fixa, d'acord amb el que s'estableix 
per la legislació laboral vigent i per les altres normes convencionalment aplicables. 

 
 

TÍTOL III 
DE LES CATEGORIES DE PERSONAL TÈCNIC DE SUPORT A la INVESTIGACIÓ  

 
Capítol I 

Auxiliar de tècnic/a - T1 
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Article 28. Requisits d'accés 

1. Per a accedir a la categoria d'auxiliar de tècnic/a, T1, conforme a la disposició 
addicional segona, la persona interessada haurà de disposar d'algun dels següents títols: títol de 
Graduat en Educació Secundària, Educació General Bàsica, o haver completat els estudis de 
cicle formatiu bàsic o de grau mitjà, o equivalents. 

 
Article 29. Funcions a desenvolupar  

Són funcions del personal auxiliar de tècnic/a, entre altres, les següents: 
a) Donar suport en les activitats o projectes de la plataforma, unitat o grup d'investigació. 
b) Donar suport en les tasques de manteniment i conservació de l'equipament bàsic de 

plataforma, unitat o grup d'investigació. 
c) Registrar, arxivar i gestionar documentació bàsica. 
d) Fer tasques de comanda, recepció, registre i emmagatzematge del material de 

laboratori necessari per a desenvolupar les activitats de la plataforma, unitat o grup d'investigació. 
e) Altres tasques relacionades amb aquesta categoria de personal. 

 
Capítol II 

Tècnic/a ajudant d'investigació – T2 
 
Article 30. Requisits d'accés 

Per a accedir a la categoria de tècnic/a ajudant d'investigació, T2, conforme a la 
disposició addicional segona, la persona interessada haurà d'haver completat estudis de cicle 
formatiu de grau superior o estudis equivalents, incloses les pràctiques formatives, l'obtenció de 
les quals li capacite per a l'exercici de les funcions que hagen de desenvolupar en la seua activitat 
laboral. 
 
Article 31. Funcions a desenvolupar  

Són funcions del personal tècnic/a ajudant d'investigació, entre altres, les següents: 
a) Donar suport tècnic en les activitats o projectes de la plataforma, unitat o grup 

d'investigació. 
b) Fer tasques de manteniment i conservació de l'equipament complex de plataforma, 

unitat o grup d'investigació.  
c) Fer tasques de processament de mostres i emmagatzematge. 
d) Fer tasques de processament de dades experimentals i clíniques. 
e) Fer tasques de suport i col·laboració en les iniciatives tecnològiques i d'innovació. 
f) Fer tasques de comanda, recepció, emmagatzematge i registre del material de 

laboratori complex necessari per a desenvolupar les activitats de la plataforma, unitat o grup 
d'investigació. 

g) Desenvolupar activitats bàsiques de control i garantia de la qualitat i procediments de 
seguretat sobre la base dels principis de l'ètica i la integritat de la investigació, l'excel·lència 
científica, el respecte i l'exercici dels drets dels/les pacients. 

 

 
Capítol III 

Tècnic/a d'investigació – T3 
 
Article 32. Requisits d'accés 

Per a accedir a la categoria de tècnic/a d'investigació, T3, conforme a la disposició 
addicional segona, la persona interessada haurà d'estar en possessió d'alguna diplomatura, 
llicenciatura o grau que li habilite per al desenvolupament de les tasques d'aquesta categoria. 
 
Article 33. Funcions a desenvolupar  

Són funcions del personal tècnic/a d'investigació, entre altres, les següents: 
a) Donar suport tècnic especialitzat en les activitats o projectes de la plataforma, unitat o 

grup d'investigació.  
b) Supervisar les activitats tècniques complexes de la plataforma, unitat o grup 

d'investigació o coordinar assajos clínics. 
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c) Desenvolupar activitats de control i garantia de la qualitat i procediments de seguretat 
sobre la base dels principis de l'ètica i la integritat de la investigació, l'excel·lència científica, el 
respecte i l'exercici dels drets dels/les pacients. 

d) Elaborar informes, memòries i anàlisis de resultats. 
e) Participar en la gestió i disseny d'iniciatives tecnològiques i d'innovació. 
f) Aplicar i millorar els processos de gestió. 
g) Supervisar i coordinar al personal de categories T1 i T2. 

 
Capítol IV 

Responsables d'unitat, supervisió científica i responsable científic/a – T4 
 
Article 34. Requisits d'accés  

Per a accedir a les categories de responsable d'unitat, supervisió científica i responsable 
científic, conforme a la disposició addicional segona, les persones hauran de tindre el títol de 
doctorat en ciències de la salut o experimentals, i aquelles homologacions o certificats que 
habiliten per al desenvolupament de les tasques a realitzar. 

 
Article 35. Funcions a desenvolupar  

Són funcions del personal responsable d'unitat, supervisió científica i responsable 
científic, entre altres, les següents: 

a) Supervisar el correcte funcionament i desenvolupament de les activitats de la 
plataforma o unitat d'investigació sobre la base de principis de l'ètica i la integritat de la 
investigació, l'excel·lència científica, el respecte i l'exercici dels drets dels i les pacients. 

b) Supervisar el correcte funcionament de les instal·lacions i l'equipament de plataforma 
o unitat d'investigació. 

c) Desenvolupar procediments normalitzats de treball sobre la base de la normativa 
nacional o internacional 

d) Desenvolupar procediments de qualitat sobre la base de la normativa nacional o 
internacional.  

e) Dirigir i supervisar una plataforma o unitat d'investigació, l'equip de la qual estiga 
compost per 3 o més persones de les categories recollides en aquest Estatut. En cas que l'equip 
estiga format per menys de 3 persones amb les categories d'aquest Estatut, la direcció de la 
plataforma o unitat d'investigació haurà d'estar autoritzada per un òrgan de govern amb rang 
mínim de Junta de Govern. 

f) Generar i dissenyar iniciatives tecnològiques i d'innovació.  
g) Generar millores en els processos de gestió, formulació d'iniciatives tecnològiques i 

d'innovació. 
 
 
 
 

TÍTOL IV 
DE LES CATEGORIES DE PERSONAL GESTOR DE SUPORT A la INVESTIGACIÓ 

 
Capítol I 

Auxiliars de gestió de la investigació – M1 
 
Article 36. Requisits d'accés 

Per a accedir a la categoria d'auxiliars de gestió de la investigació, M1, conforme a la 
disposició addicional segona, la persona interessada haurà de disposar d'algun dels títols 
següents: títol de graduat en Educació Secundària, Educació General Bàsica, o haver completat 
els estudis de cicle formatiu bàsic o de grau mitjà o equivalents. 

 
Article 37. Funcions a desenvolupar  

Són funcions del personal auxiliar de gestió de la investigació, entre altres, les següents: 
a) Realitzar actuacions relacionades amb el registre i processament bàsic de dades, 

arxivat i gestió documental.  
b) Fer tasques de suport a la gestió. 
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Capítol II 

Tècnics/ques ajudants de gestió de la investigació - M2 
 
Article 38. Requisits d'accés 

Per a accedir a la categoria de tècnics/ques ajudants de gestió de la investigació, M2, 
conforme a la disposició addicional segona, la persona interessada haurà d'haver completat els 
estudis de cicle formatiu de grau superior o estudis equivalents, incloses les pràctiques 
formatives, l'obtenció de les quals els capacite per a l'exercici de les funcions que hagen de 
desenvolupar en la seua activitat laboral com a personal auxiliar administratiu, administratiu, 
tècnic informàtic, un altre personal tècnic, etc., o tindre el títol de batxiller. 
 
Article 39. Funcions a desenvolupar  

Són funcions del personal tècnic/a ajudant de gestió de la investigació, entre altres, les 
següents: 

a) Realitzar actuacions complexes relacionades amb el processament de dades. 
b) Realitzar actuacions de suport i col·laboració en matèria de disseny, aplicació o millora 

en processos de gestió de la investigació. 
c) Fer tasques d'aplicació, manteniment i millora dels processos de gestió.  

 
Capítol III 

Tècnics/ques de gestió de la investigació - M3 
 
Article 40. Requisits d'accés 

Per a accedir a la categoria de tècnic/a de gestió de la investigació, conforme a la 
disposició addicional segona, la persona haurà de posseir una diplomatura, llicenciatura o grau 
que li habilite per al desenvolupament de les tasques d'aquesta categoria. 

 
Article 41. Funcions a desenvolupar  

Són funcions del personal tècnic/a de gestió de la investigació, entre altres, les següents: 
a) Elaborar informes, estudis o anàlisis de suport als projectes d'investigació, assajos 

clínics i serveis tecnològics. 
b) Participar en la gestió tècnica de plans, projectes, i programes d'investigació, així com 

en les seues aplicacions i resultats. 
c) Desenvolupar tasques de concepció, disseny, aplicació o millora en els processos de 

gestió de la investigació. 
d) Formular iniciatives tecnològiques i d'innovació, o direcció, assessorament, anàlisi o 

elaboració d'informes en les seues especialitats respectives. 
 
 
 

Capítol IV 
Tecnòleg/oga de gestió – M4 

 
Article 42. Requisits d'accés 

Per a accedir a la categoria de tecnòleg/oga de gestió, conforme a la disposició 
addicional segona, la persona haurà de posseir una llicenciatura o grau, així com acreditar una 
formació especialitzada, màster o altres cursos de formació de postgrau, que li capacite per a les 
funcions a realitzar. 

 
Article 43. Funcions a desenvolupar  

Són funcions pròpies d'aquesta categoria professional totes aquelles que suposen una 
especial exigència i responsabilitat i, entre altres, les següents:  

a) Desenvolupar tasques de direcció d'equips compostos per 3 o més persones de les 
categories recollides en aquest Estatut. En cas que l'equip estiga format per menys de 3 persones 
amb les categories d'aquest Estatut, la direcció de la plataforma o unitat d'investigació haurà 
d'estar autoritzada per un òrgan de govern amb rang mínim de Junta de Govern.  

b) Valorització del coneixement. 
c) Impulsar i coordinar iniciatives tecnològiques i d'innovació. 
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d) Realitzar actuacions d'estudi, inspecció o supervisió d'instal·lacions científiques o 
tècniques, en les seues especialitats respectives dins de les diferents activitats que 
constituïsquen la finalitat específica de l'organisme d'investigació. 
 

 
DISPOSICIONS ADDICIONALS 
 
Primera. Adaptació de les categories del personal investigador laboral 

1. Respecte al títol II, categories del personal investigador laboral, aquest decret 
s'adaptarà al desenvolupament, modificació o substitució de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la 
ciència, la tecnologia i la innovació, així com a la normativa específica vigent a cada moment que 
siga aplicable. 

2. Així mateix s'adaptarà als futurs programes de formació, subvencions o ajudes 
predoctorals i postdoctorals que pogueren tindre la consideració de requisits d'accés equivalent, 
establit en cada categoria del personal investigador. 
 
Segona. Sistema de selecció de les categories de personal tècnic i del personal gestor de suport 
a la investigació 

1. Correspondrà a cada fundació o institut d'investigació sanitària la constitució dels 
òrgans de selecció i la realització dels processos selectius per a la dotació dels seus llocs de 
treball. Els sistemes selectius seran, amb caràcter general, els de concurs de valoració de mèrits, 
els quals es regiran pels principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat d'acord amb la legislació 
vigent, dins del marc previst en l'article 61.7 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, 
pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic”. 

2. L'experiència laboral serà considerada com un element substancial per a establir la 
idoneïtat i capacitat del personal en relació amb el seu futur acompliment. 

 
Tercera. Categoria M4 en determinats llocs de gestió 

El personal que exercisca labors de gestió ocupant llocs de treball de caps d'àrea, 
subdirecció direcció o equivalents, seran classificats com a tecnòleg/oga de gestió M4. 
 
Quarta. Incidència pressupostària 

L'aplicació i posterior desenvolupament d'aquest decret no podrà tindre cap incidència 
en la dotació de tots i cadascun dels capítols de despesa del pressupost de la Generalitat, i en 
tot cas haurà de ser atés amb els seus mitjans humans i materials. 

 
 
 
 
 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
 
Única. Derogació normativa 

Queden derogades quantes disposicions d'igual o inferior rang s'oposen al que es 
disposa en aquest decret. 
 

DISPOSICIONS FINALS 
 

Primera. Habilitació normativa 
Es faculta la persona titular de la conselleria amb competències en matèria de sanitat, a 

dictar quantes disposicions siguen necessàries per al desenvolupament i compliment del present 
decret. 

 
Segona. Entrada en vigor 

El present decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana. 
 
València, de de 2021. 

 
El president de la Generalitat, 
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XIMO PUIG I FERRER 
 
La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, 
ANA BARCELÓ CHICO 
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ANNEX I 

Glossari de sigles 

 

TERME DESCRIPCIÓ 

ACIF Subvencions per a la contractació de personal investigador predoctoral (ACIF) 

APOSTD 
Subvencions per a la contractació de personal investigador en fase 
postdoctoral del Fons Social Europeu  

CDEIGENT 
Subvencions per a la contractació de doctors i doctores amb experiència 
internacional. 

CIDEGENT 
Contractes d'investigadores i investigadors doctores d'excel·lència per a 
desenvolupar un projecte de R+D+I a la Comunitat Valenciana 

EBT Empresa de Base Tecnològica 

ERC European Research Council 

EURAXESS 
European Charter for Researchers and a Code of Conduct for the Recruitment 
of Researchers 

FPI 
Ajudes per a contractes predoctorals per a la Formació de Personal 
Investigador 

FPU 
Ajudes per a contractes predoctorals per a la realització de tesis doctorals en 
universitats espanyoles, per a la formació de personal universitari 

i-PFIS Contractes a doctorats IIS - empresa en Ciències i Tecnologies de la Salut 

ISCIII Institut de Salut Carles III 

MCIN Ministeri de Ciència i Innovació 

MSCA-IF Accions Marie Sklodowska - Curie - Individual Fellowships (IF). 

MSCA-ITN Accions Marie Sklodowska - Curie - Innovative Training Networks 

PFIS Contractes Predoctorals de Formació en Investigació en Salut 

WOS Web Of Science  
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ANNEX II 
Taula de puntuació de les publicacions 

 

CRITERI DE PUNTUACIÓ NOMBRE DE PUBLICACIONS PUNTUACIÓ 

AP/1r decil: 8 punts   

AP/1r quartil: 4 punts   

AP/2n quartil: 2 punts   

AP/Resta quartils: 1 punt    

No AP/1r decil: 2 punts    

No AP/1r quartil: 0,8 punts    

No AP/2n quartil: 0,3 punts    

TOTAL   

 
AP: Autor/a principal. Es considera autor/a principal o sènior, l'últim/a signant de la publicació o 
autor/a de correspondència. 
No AP: No Autor/a principal.  
 
Publicacions valorables: 

- Publicacions indexades en Journal of Citation Reports.  
- Articles originals i revisions. 

 
Publicacions no valorables: 

- Case reports, cartes al director/a o editor/a (a excepció de Short Communications). 
- Capítols de llibres. 
- Suplements i publicacions remeses sense decisió final d'acceptació. 
- Signatura de grup/consorci. 
- Resums a congressos. 

 
Factor de correcció: 

- Podrà augmentar-se la puntuació de les publicacions, fins a un màxim de 12 punts per 
publicació (consensuat pel panell avaluador), considerant: 

i) Publicacions en revistes amb factor d'impacte igual o superior a 20 punts. 
ii) Publicacions en revistes del top 3% (percentil 97%) en la seua àrea. 
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