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NORMES PER A LA CONVOCATO RIA 
DE  LES BEQUES D’ASSISTENTS 
DOCENTS 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 

 

Preàmbul 

La Universitat Rovira i Virgili ha vingut manifestant un gran interès en la formació dels 

estudiants que realitzen estudis avançats de Grau o estudis de Màster amb l’objectiu de que 

s’iniciïn en les tasques vinculades al món de la docència i recerca. En aquest sentit, l’any 2009 

es va crear el Programa de Beques de Col·laboració per l’Aprenentatge de la Docència i la 

Recerca. D’altra banda, la finalització del procés de convergència de l’espai europeu 

d’ensenyament superior ha suposat l’existència d’un col·lectiu important d’estudiants de 

màster que han obtingut ja un títol i disposen d’una qualificació que els hi permet realitzar 

tasques de col·laboració amb el professorat.  

En la mateixa línia, en el curs 2012-13, com a prova pilot, i el curs 21013-14 amb una 

implantació plena l’Agència per a la Gestió d’Ajuts Universitaris (AGAUR)  de la Generalitat de 

Catalunya, ha convocat beques de suport a les activitats del professorat universitari. 

Actualment la Universitat es planteja la necessitat d’unificar i readaptar aquestes beques per 

respondre millor a les necessitats dels Departaments i del professorat universitari i amb 

objectiu de facilitar la incorporació als estudis de màster del màxim nombre possible 

d’estudiants. És per això que es creen les beques d’Assistents Docents de la Universitat Rovira i 

Virgili que es posaran en funcionament a partir del curs 2014-15. 

Article 1. Règim Jurídic 

Aquestes beques tenen la consideració de programa de formació d’acord amb el Reial decret  

1493/2011, de 24 d’octubre, pel qual es regulen els termes i les condicions d’inclusió en el 

règim general de la Seguretat Social de les persones que participin en programes de formació,  

i en conseqüència impliquen la cotització a la Seguretat Social pels seus beneficiaris. 

En cap cas constitueixen una relació de caràcter laboral entre la Universitat i els becaris ni  les 

quantitats percebudes pel beneficiari tenen naturalesa salarial. 

Les qüestions litigioses derivades del règim dels beneficiaris de les beques seran competència 

de la jurisdicció contenciosa administrativa.  

Les quantitats percebudes en concepte de beques estaran subjectes a les retencions fiscals 

que dicti la normativa aplicable. 
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Article 2. Objecte i Finalitat 

Aquestes beques tenen per objecte la col·laboració dels estudiants de màster en tasques de 

suport a les activitats de docència i recerca del professorat universitari.  

La seva finalitat és la formació dels estudiants i la seva iniciació en les activitats de docència i/o 

recerca que es desenvolupen en l’àmbit universitari. 

Article 3. Procediment de convocatòria 

La Universitat farà una crida als departaments per tal que defineixin el nombre de beques i el 

perfil o perfils de cadascuna d’elles així com amb els requisits i mèrits que es valoraran i les 

tasques que hauran de realitzar els becaris. Els departaments proposaran la convocatòria 

d’aquelles beques que acordin i que puguin finançar amb fons propis 

El Centre d’Atenció a l’Estudiant com a unitat tècnica de gestió de beques realitzarà tots els 

tràmits i gestions administratives derivades de la gestió de la convocatòria amb col·laboració, 

si escau, amb altres serveis administratius de la Universitat.  

Si del procés d’adjudicació quedessin places vacants es podrien tornar a convocar en una 

segona convocatòria. 

Article 4. Beneficiaris 

Aquestes beques van adreçades a estudiants de màsters universitaris de la Universitat Rovira i 

Virgili. En casos excepcionals es podran adjudicar a estudiants de màsters interuniversitaris en 

els que participi la URV que matriculin assignatures que s’imparteixen a la URV. 

En la definició dels diversos perfils de beques els departaments podran establir requisits 

addicionals per als sol·licitants. 

Si en el moment de la resolució de la beca els adjudicataris encara no estan matriculats dels 

estudis de màster es podrà concedir de forma condicionada al compliment d’aquest requisit en 

el moment de la incorporació efectiva a la beca. 

Article 5. Dedicació 

La dedicació dels becaris haurà de ser de 8 h setmanals o 32 hores mensuals. La distribució 

exacta de l’horari de prestació s’haurà d’acordar amb el responsable de la beca. 

Article 6. Durada 

De forma ordinària les beques tindran una durada de 9 mesos, d’octubre a juny. 

Excepcionalment els Departaments podran convocar beques per un únic quadrimestre, 

d’octubre a gener (4 mesos) o de febrer a juny (4 mesos). Així mateix, també podran convocar-

se beques per una durada inferior si els Departaments així ho sol·liciten.  
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Article 7. Retribucions 

Per a l’any 2014 s’estableix una retribució bruta mensual per als becaris de 371,90 €. Els 

departaments hauran de finançar a més les càrregues socials corresponents a cada beca. 

En el futur aquestes retribucions podran estar  subjectes als possibles canvis en la remuneració 

dels becaris que s’estableixin amb caràcter general al Pressupost de la Universitat.  

Article 8. Convocatòria i sol·licituds 

Durant el segon trimestre de l’any la Universitat Rovira i Virgili farà pública la convocatòria de 

les beques i obrirà el termini de sol·licituds. El procediment de sol·licitud i tramesa de la 

documentació es realitzarà mitjançant el sistema informàtic que gestiona les beques de 

col·laboració per via telemàtica.  

Per a cadascun dels perfils de beca s’establirà un codi. Cada sol·licitant podrà sol·licitar una o 

diverses beques diferents. 

Un cop exclosos els sol·licitants que no reuneixin els requisits i valorats els mèrits s’ordenarà 

als sol·licitants per ordre de puntuació i s’atorgaran les beques a aquells a qui correspongui 

segons l’ordre que ocupin. Els sol·licitants que no resultin beneficiaris de la beca romandran en 

llista d’espera per a possibles baixes o substitucions. 

Article 9. Mèrits dels sol·licitants 

Els mèrits dels sol·licitants consistiran en una valoració del seu expedient acadèmic fins un 

màxim de 4 punts i l’adequació del seu currículum al perfil de la beca fins a un màxim de 4 

punts. 

Article 10. Drets i deures dels becaris 

Els Assistents Docents de la Universitat Rovira i Virgili tindran els següents drets: 

- Rebre la formació adient per a realitzar les tasques que li siguin encomanades 

- Realitzar la prestació de la beca durant el període previst i amb un horari que s’adapti 

a les seves obligacions acadèmiques com estudiant de màster. 

- Rebre les retribucions corresponents. 

- Disposar d’una acreditació com a adjudicatari de la beca. 

- Tots aquells que es fixin en normatives de rang superior i que els siguin d’aplicació. 

Els Assistents Docents de la  Universitat Rovira i Virgili tindran els següents deures: 

- Realitzar les tasques que els hi siguin encomandes dins de l’àmbit de les seves funcions 

i dins de la dedicació prevista a la beca. 

- Participar en totes aquelles activitats formatives que els hi siguin assignades pel 

Departament. 

- Tenir cura de tots aquells materials i infraestructures que el Departament posi al seu 

abast per a la realització de la beca. 
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- Mantenir confidencialitat sobre totes aquelles dades de caràcter acadèmic, econòmic, 

de recerca o personal que pugui conèixer com a conseqüència del desenvolupament 

de la beca. 

- Lliurar tota aquella documentació que li sigui requerida en relació al desenvolupament 

de la beca (per exemple, informes o memòries). 

Article 11. Revocació 

En el cas que es produeixi un incompliment reiterat i manifest de les obligacions del becari el 

Departament podrà instar un procediment de revocació de la beca d’acord amb els 

procediments previstos a les normes de procediment administratiu. 

Així mateix, si es descobreix que va existir falsejament en les dades aportades per a realitzar la 

sol·licitud o qualsevol incompliment sobrevingut dels requisits establerts a aquest reglament o 

a la convocatòria, des del Centre d’Atenció a l’Estudiant es podrà iniciar també un procediment 

de revocació. 

Art. 12. Règim d’Incompatibilitats 

Les presents beques seran incompatibles amb totes aquelles beques i ajuts que impliquin una 

prestació de servei per part de l’estudiant i que puguin interferir en el correcte 

desenvolupament de la seva vida acadèmica així com amb contractes de treball de jornada 

superior al 50% de l’ordinària. 

Disposició Addicional 1a:  

Correspon a la Comissió d’Estudiants i Comunitat Universitària, delegada del Consell de 

Govern, la interpretació d’aquesta Normativa. 

Disposició Addicional 2a:  

Per tot el que no estigui regulat al present reglament actuarà com a norma supletòria el 

Reglament de Beques de Col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili així com totes aquelles 

altres normes que li siguin d’aplicació. 

 

 

 

 


