
 
 Formulari vàlid per les opcions «Registre de sol·licituds identificant-me amb 

usuari i contrasenya UdL» i «Registre de sol·licituds identificant-me amb 

targeta UdL o DNI electrònic» de la instància genèrica de la seu electrònica 

 

 Formulario válido para las opciones «Registro de solicitudes identificándome 

con usuario y contraseña UdL» y «Registro de solicitudes identificándome con 

tarjeta UdL o DNI electrónico» de la instancia genérica de la sede electrónica 

 

 

NOTA! 

 

Ompli aquest 

formulari amb 
Acrobat 

Reader 

 

No utilitzeu el 

visor PDF del 

vostre navegador 

 

¡NOTA! 

 

Rellene este 

formulario con 
Acrobat 

Reader 

 

No utilice el visor 

PDF de su 

navegador 
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o Data de finalització del contracte original:

o Nova data sol·licitada de finalització:

JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE LA PRÒRROGA 
Quin perjudici ha suposat el tancament del vostre centre i la declaració de l'estat d'alarma en 
el desenvolupament de la vostra tesi doctoral?  

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DE CONTRACTE PREDOCTORAL VINCULADA 
A L'EMERGÈNCIA SANITÀRIA CAUSADA PEL CORONAVIRUS COVID-19

De conformitat amb la disposició addicional sisena de la Llei 2/2021, de 29 de març, pel qual 
s'adopten mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisis 
sanitària ocasionada per la COVID-19;

D'acord amb l'establert a la disposició mencionada, la pròrroga només podrà ésser 
autoritzada per les persones beneficiàries que tinguin un contracte amb data de finalització 
prevista entre el dia 2 d’abril de 2021 i l'1 d’abril de 2023. No és possible prorrogar els 
contractes que estiguessin ja finalitzats en aquesta data o els que ja hagin tingut una 
pròrroga COVID. 

Se sol·licita autorizació de pròrroga del contracte predoctoral durant el període següent: 

DADES D'IDENTIFICACIÓ DE L'AJUT 
Nom i cognoms de la persona beneficiària: 

Referència de l'ajut: 

Quines tasques no has pogut portar a terme a través del teletreball? Quina rellevància tenen? 

DATA I SIGNATURA 

Data i lloc: 
Signatura: 
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Signatura del director o directora donant la seva conformitat a la sol·licitud (obligatòria):

VISTIPLAU DEL DIRECTOR DE TESI

Comentaris del director o directora de tesi (apartat no obligatori):

Nom i cognoms del director de tesi:



 

Adjunció d’altres documents complementaris a 

aquest formulari 

 

Adjunción de otros documentos complementarios a 

este formulario 

 


	Adjunta: 
	Mostra o oculta: 


