
Renúncia 
 
 Un becari/ària que renuncia a la beca cal que ho comuniqui al seu 

responsable directe i al CAE amb 15 dies d'antelació a l'última data de 
prestació de serveis 

 El/la becari/ària ha d’emplenar, signar i enviar al CAE el document de 
renúncia disponible en la web 

 Si no es comunica la renúncia amb l'antelació prevista es podrà tenir en 
consideració per a futurs processos de selecció 

 Un cop el CAE rebi el document de renúncia  publicarà la vacant per tal que 
es cobreixi amb els candidats que es troben en llista d'espera 

 
Procés enllaç web:   
http://www.urv.cat/futurs_estudiants/1er_i_2n_cicle/beques_colaboracio/proces
sos_menus/procesgestiollistesespera.html 
 
Incompatibilitats 
 
 Qualsevol altra activitat, beca o ajut remunerat de condicions i retribució 

igual o superior al regulat en aquest reglament que impliqui una dedicació o 
prestació de col·laboració 

 Qualsevol beca o ajut que no estigui destinat a la matrícula i/o despesa dels 
estudis oficials universitaris 

 Qualsevol altra activitat retribuïda per la Universitat Rovira i Virgili 
 
Revocació 
 
L’incompliment dels requisits i obligacions contingudes en la normativa i la fitxa 
de la beca de col·laboració és motiu de revocació de la beca 
 
Reglaments 
 
Enllaç web:  
http://www.urv.cat/futurs_estudiants/1er_i_2n_cicle/que_fer_per_estudiar_urv/
beques_ajuts.html#colaboracio 
I després en el menú: Reglaments + Comunitat Universitària + Estudiants 
 

Per a més informació podeu contactar amb el Centre d’Atenció 

als Estudiants  

Av. Catalunya, 35 , Campus Catalunya, 43002 Tarragona 

977 55 84 76 bequescol@urv.cat 

www.urv.cat / Estudiants URV / Estudis de la URV / Beques i ajuts / 

Beques de col·laboració amb la URV 

 
 
 
 Requisits 
 Modalitats de beques  
 Com demanar beques de col·laboració? 
 Durada 
 Dedicació i retribució 
 IRPF i Seguretat Social 
 Gratificacions 
 Permisos i dies de descans retribuïts 
 Suspensió 
 Renúncia 
 Incompatibilitats 
 Revocació 
 Reglaments 

* La informació d’aquest díptic està subjecta a possibles modificacions del reglament posteriors 

a la data d’edició del mateix, gener 2014 
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IRPF i Seguretat Social 
 
En la retribució bruta mensual s’aplica retenció en concepte d’IRPF del 2% 
En aplicació del Decret 1493/2011 de 24/10/11  també s’aplica la cotització de la 
Seguretat Social al becari i a la universitat 
 
Gratificacions 
 
 Els/les becaris/àries que realitzin el període íntegre d’un curs acadèmic (11 

mesos) de la beca convocada rebran una gratificació equivalent a una 
mensualitat 

 En altres supòsits, sempre i quan el període sigui superior a 9 mesos es 
retribuirà com a gratificació la part proporcional 

 
Permisos i dies de descans retribuïts 
 
 Es gaudeix de permís no recuperable per visita mèdica del/de la becari/ària.  
 Es pot gaudir d'un dia de permís per a examen per assignatura i 

quadrimestre. Si l'assignatura no es supera en primera convocatòria es tindrà 
dret a un dia de permís per a examinar-se en segona convocatòria. 

 Per exàmens parcials, el/la becari/ària té dret a assistir a l’examen: 
 No ha de recuperar les hores: si es compleixen els supòsits següents:  
 L'examen parcial ha de coincidir amb l'horari de la beca  
 L'examen parcial ha de ser eliminatori de matèria i en horari diferent al lectiu de 

l'assignatura  
 El professor responsable ha d'acreditar que l'examen parcial compleix aquests 

requisits  
 Haurà de recuperar les hores: Si no es compleixen els requisits descrits anteriorment  

 En tots els casos, el becari/ària haurà de presentar el justificant de visita 
mèdica o d’examen signat pel professor/a al seu responsable directe. 

 Per beques de durada d'un curs acadèmic (11 mesos), el becari/ària té dret a 
gaudir de 10 dies de descans o l’equivalent en les hores de dedicació diàries. 
El període concret de gaudiment estarà condicionat a les necessitats del 
servei. Un màxim del 50% d’aquests dies coincidirà amb els períodes 
generals de tancament o baixa activitat de les diferents unitats de la 
Universitat 

 Els dies de descans retribuïts seran proporcionals al període de prestació 
efectivament desenvolupat. 

Procés enllaç web: 
http://www.urv.cat/futurs_estudiants/1er_i_2n_cicle/beques_colaboracio/proces
sos_menus/procespeticiodiesdescans.html 
 
Suspensió 
 
En els casos de becaris/àries que obtinguin una beca de mobilitat o la concessió 
d’unes pràctiques curriculars amb incompatibilitat horària amb la beca de 
col·laboració tenen la possibilitat de sol·licitar una suspensió de beca. 
Procés enllaç web: 
http://www.urv.cat/futurs_estudiants/1er_i_2n_cicle/beques_colaboracio/proces
sos_menus/processuspensiobeca.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

REQUISITS 
 

Estar matriculat/da en qualsevol dels ensenyaments de grau o postgrau de la 
Universitat Rovira i Virgili d'acord amb la normativa acadèmica i de matrícula 
 
MODALITATS DE BEQUES 

 
 En el Centre d’Atenció als Estudiants es gestionen: 

 Beques de col·laboració genèriques 
 Beques de col·laboració específiques  
 Beques per donar suport a plans estratègics de centres i departaments 
 Beques de suport projecte docents amb l’ICE 
 Beques d’aprenentatge de la docència i la recerca  
 Beques de col·laboració amb departaments del Ministeri d’Educació (MECD) 

 
DURADA   
 
 La durada s’indica en la convocatòria o fitxa de la beca:  

 
 Durada d’11 mesos: Beques de col·laboració genèriques (biblioteca, sales d’usuaris, 

CRAI, BACU,...), de l’1 de setembre al 31 de juliol de l’any següent. Per beques de 
biblioteca i CRAI, la beca finalitza el 31 d'agost (mes d’inactivitat entre els mesos 
de juliol i/o agost, no es presta serveis i tampoc es rebrà retribució mensual) 

 Durada de 10 mesos: Beques de plans estratègics, de l’1 d’octubre al 31 de juliol 
de l’any següent 

 Durada d’1 setmana a 5 mesos: Beques de col·laboració genèriques d’estiu 
(universitat estiu, automatrícula,…) 

 Durada variable: Beques de col·laboració específiques, beques de suport projecte 
docents amb l’ICE, beques d’aprenentatge de la docència i la recerca, beques de 
col·laboració amb departaments del MECD  
 

DEDICACIÓ I RETRIBUCIÓ (any 2013) 
 
La dedicació i la retribució mensual bruta s’indica en la convocatòria o fitxa de 
la beca:  
 

 7 h/ setmanals (en dissabte): 196,00 € 
 15 h/setmanals (3h/diàries): 371,90 € 
 20 h/setmanals (4h/diàries): 495,90 € 
 25 h/setmanals (5h/diàries beques estiu): 619,85 € 
 Cap de setmana i festiu en període d’exàmens (biblioteques): 49,00  € per dia 

treballat 

 
La distribució horària es concretarà amb el responsable directe 
 
IRPF I SEGURETAT SOC 
 

Requisits 
 

Estar matriculat/da en qualsevol dels ensenyaments de grau o postgrau de la 
Universitat Rovira i Virgili d'acord amb la normativa acadèmica i de matrícula 
 
Modalitats de beques 
 
 En el Centre d’Atenció als Estudiants es gestionen: 

 Beques de col·laboració genèriques 
 Beques de col·laboració específiques  
 Beques per donar suport a plans estratègics de centres i departaments 
 Beques de suport projecte docents amb l’ICE 
 Beques d’aprenentatge de la docència i la recerca  
 Beques de col·laboració amb departaments del Ministeri d’Educació (MECD) 

 
Com demanar beques de col·laboració? 

 
 Consultar tota l’oferta: 

 https://appserver.urv.cat/bequespub/dashboard.html 
 Per sol·licitar alguna beca cal validar-se amb el codi d’usuari i contrasenya 

de gestió del MOODLE i correu electrònic 
 
Durada   
 
La durada s’indica en la convocatòria o fitxa de la beca:  

 
 Durada d’11 mesos: Beques de col·laboració genèriques (biblioteca, sales d’usuaris, 

CRAI, BACU,...), de l’1 de setembre al 31 de juliol de l’any següent 
 Durada de 10 mesos: Beques de plans estratègics, de l’1 d’octubre al 31 de juliol 

de l’any següent 
 Durada d’1 setmana a 5 mesos: Beques de col·laboració genèriques d’estiu 

(universitat estiu, automatrícula,…) 
 Durada variable: Beques de col·laboració específiques, beques de suport projecte 

docents amb l’ICE, beques d’aprenentatge de la docència i la recerca, beques de 
col·laboració amb departaments del MECD  
 

Dedicació i retribució (any 2014) 
 
La dedicació i la retribució mensual bruta s’indica en la convocatòria o fitxa de 
la beca:  
 

 7 h/ setmanals (en dissabte): 196,00 € 
 15 h/setmanals (3h/diàries): 371,90 € 
 20 h/setmanals (4h/diàries): 495,90 € 
 25 h/setmanals (5h/diàries beques estiu): 619,85 € 
 Cap de setmana i festiu en període d’exàmens (biblioteques): 49,00  € per dia 

treballat 

 
La distribució horària es concretarà amb el responsable directe 
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