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Capítol I: Disposicions Generals
Secció Primera: Règim Jurídic
Article 1
Les beques de col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili es regeixen per l’Estatut
de la Universitat, per la present normativa i per la resta de normes que els hi siguin
d’aplicació.
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Secció Segona: Objecte i Finalitat
Article 2 Objecte
Les beques de col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili tenen per objecte la
formació integral dels/de les estudiants de la Universitat mitjançant la col·laboració en
diversos àmbits de la gestió universitària i l’aprenentatge d’un seguit de competències i
habilitats de caràcter transversal que han de facilitar la integració dels estudiants a la
vida professional on cop finalitzat el seu període formatiu.
Article 3
Les beques de col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili no suposaran en cap cas
una vinculació de caràcter laboral entre els/les beneficiaris/àries i la Universitat. Per tal
de garantir el caràcter formatiu de les beques de col·laboració, els serveis, centres o
unitats que acullen becaris/àries o que hi tenen una vinculació funcional es
comprometen a realitzar una formació inicial i a tutoritzar el desenvolupament de les
tasques pròpies de la beca de col·laboració al llarg de tota la seva vigència.
Secció Tercera: Tipologia de beques de col·laboració
Art. 4 Tipologia de les beques de col·laboració
Les beques de col·laboració poden ser genèriques o específiques. Les beques de
col·laboració genèriques són aquelles que s’ubiquen en serveis i unitats generals de la
Universitat o en els diferents centres. Es convoquen regularment i les seves condicions i
requeriments són homogenis. Amb caràcter ordinari, la seva durada és d’un curs
acadèmic. El seu finançament corre a càrrec del pressupost general de la Universitat.
Les beques de col·laboració específiques són aquelles que s’ubiquen en determinats
centres o unitats per tal de realitzar unes tasques concretes. Poden convocar-se
regularment o tenir una durada determinada en la mateixa convocatòria. Els requisits i
mèrits dels aspirants seran determinats en cada convocatòria. El seu finançament corre a
càrrec del pressupost de cadascuna de les unitats convocants.
Anualment, la Comissió delegada del Consell Govern amb competències en matèria
d’estudiants aprovarà el nombre de beques de col·laboració existents, així com la seva
tipologia i ubicació.
Art. 5 Aprovació de les beques i dotació pressupostària
La Comissió delegada del Consell Govern amb competències en matèria d’estudiants
aprovarà el nombre de beques de col·laboració existents, així com la seva tipologia i
ubicació.
Art. 6 Beques Específiques
Les unitats que vulguin acollir becaris/àries de col·laboració per a la realització de
determinades tasques o projectes adreçaran una proposta, segons un model normalitzat
que els facilitarà la unitat encarregada de la gestió de les beques de col·laboració, al
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Vicerectorat competent en les beques. En aquesta proposta constaran les tasques que
haurà de realitzar el/la becari/ària de col·laboració, els requisits i mèrits necessaris així
com la retribució, la dedicació i la durada. S’hi farà constar també la dependència
jeràrquica, la tutorització i la formació que es realitzarà. La Comissió delegada del
Consell de Govern amb competències en matèria d’estudiants autoritzarà la
convocatòria de les beques de col·laboració de caràcter específic. Per raons d’urgència,
la Vicerectora competent en la matèria podrà autoritzar-ne la convocatòria. En la
següent comissió delegada es presentarà un informe de les beques convocades per
aquest procediment urgent en l’interval entre les dues sessions de la comissió delegada
d’Estudiants i Comunitat Universitària.
De forma ordinària, aquestes beques de col·laboració es convocaran en els mateixos
terminis que les beques de col·laboració de caràcter general. Només en casos de
circumstàncies excepcionals, degudament justificades, es procedirà a una convocatòria
extraordinària de beques de col·laboració específiques
Les unitats que disposin de beques de col·laboració amb caràcter específic finançaran
aquestes beques de col·laboració amb càrrec al seu pressupost.
Pel que fa a les beques de col·laboració de caràcter genèric, anualment s’aprovarà el seu
nombre i distribució. Les unitats que acullin becaris de col·laboració i vulguin revisarne el seu nombre o característiques faran arribar una sol·licitud en els mateixos termes,
acompanyada de la corresponent proposta de fitxa, al Vicerectorat competent en les
beques.
Art. 7 Fitxes de les beques
Per a cadascun dels tipus de beques de col·laboració existents s’elaborarà una fitxa de
beca de col·laboració que contindrà: el tipus de beca de col·laboració, la durada en
mesos, les hores de dedicació (diàries i setmanals), les franges horàries de prestació del
servei, la retribució, la dependència jeràrquica i, si s’escau, funcional, les tasques a
realitzar pel/per la becari/ària de col·laboració, els coneixements mínims necessaris, els
objectius formatius, els mèrits i els drets i deures dels/de les becaris/àries de
col·laboració.
Secció Quarta: Convocatòria de les beques de col·laboració
Art. 8 Convocatòria
La Universitat Rovira i Virgili realitzarà un mínim de dues convocatòries anuals de
beques de col·laboració. En el document annex "Procediment de convocatòria i selecció
de les beques" es detallen els procediments i normes d'aplicació.
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Capítol II: Règim de les activitats de Col·laboració
Secció Primera: Drets i Deures dels/de les becaris/àries de col·laboració
Art. 9 Condició de becari/ària: Drets i deures
La condició de becari de col·laboració s’adquirirà per l’adjudicació d’una beca de
col·laboració. El Vicerectorat competent en les beques emetrà una resolució que
acreditarà aquesta condició a tots els efectes. L’acceptació d’una beca de col·laboració
implica l’acceptació dels drets i deures inherents a la condició de becari de col·laboració
i que són:
Drets dels becaris de col·laboració:








Realitzar la prestació de la beca de col·laboració durant el període que es fixi en
la convocatòria
Rebre la formació adient i l’assistència del seu tutor en aquells casos en els quals
ho requereixi
Rebre les retribucions corresponents que es fixin en la fitxa de cada beca de
col·laboració
Rebre la informació necessària sobre l’estat del seu expedient i exercir el dret
d’audiència en els casos en què se segueixin actuacions disciplinàries
Disposar d’un document que acrediti la seva condició
Rebre un tracte correcte per part dels serveis encarregats de la gestió, dels
responsables de les unitats, dels seus companys i dels usuaris dels serveis
Gaudir d'un dia de permís per a examen en un examen per assignatura i
quadrimestre. Si l'assignatura no es supera en primera convocatòria tindrà dret a
un dia de permís per a examinar-se en segona convocatòria. En el cas en què un
becari tingui un examen en un horari coincident amb el de la prestació de la beca
l'alumne tindrà permís per assistir-hi i no haurà de recuperar les hores que hagi
deixat de col·laborar sempre i quan aquest examen tingui la consideració
d'examen parcial, eliminatori de matèria i en horari diferent al lectiu de
l'assignatura i així ho acrediti documentalment el professor responsable.



Permís per visita mèdica del/de la becari/ària sense necessitat de recuperar les hores
amb la corresponent acreditació documental



En el cas de no complir-se aquestes condicions, el becari tindrà dret a assistir a
l'examen però haurà de recuperar les hores. Els dies de permís per a exàmens
que es poden gaudir en la durada de la beca no poden ser superiors a un 10% del
total de dies de dedicació a la mateixa En el cas en què un becari sigui convocat
a un òrgan de representació col·lectiu de la universitat en un horari coincident
amb el de la prestació de la beca, l'estudiant tindrà permís per assistir a totes les
reunions dels òrgans de representació abans esmentats. Haurà de comunicar amb
antelació i justificar documentalment la convocatòria i l'assistència a la reunió
davant el seu responsable. Si el conjunt d'hores de prestació que es deixi de
realitzar com a conseqüència d'aquest permís no superen el 10% del total de la
dedicació mensual, no serà necessari recuperar les hores. En el cas de superar
aquest 10% (6 hores/mes per beques de 15 hores setmanals, i 8 hores/mes per
beques de 20 hores/setmana) les hores que superin aquest 10% s'hauran de
recuperar
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Per a les beques que tenen la durada d'un curs acadèmic, gaudir de deu dies de
descans, distribuïts d'acord amb el servei on es desenvolupa la beca. En
qualsevol cas, els dies de descans seran proporcionals al període de prestació
efectivament desenvolupat. El període concret de gaudiment estarà condicionat a
les necessitats del servei. El gaudiment concret dels dies haurà d’estar autoritzat
pel responsable de la unitat on es desenvolupa la beca. Amb caràcter general el
gaudi de màxim el 50% d’aquests dies coincidirà amb els períodes generals de
tancament o baixa activitat de les diferents unitats de la Universitat.
En aquelles unitats que tinguin un període de tancament de més de 5 dies, si els
dies de tancament no coincideixen amb els dies de permís escollits pels
estudiants, aquests hauran de desenvolupar la seva tasca en una altra unitat o
recuperar les hores no realitzades en un altre període.





Sol·licitar la suspensió de la beca en els casos previstos per aquesta normativa
Tots aquells altres que es fixin en les convocatòries, les fitxes de les beques o
qualsevol altra norma de la Universitat Rovira i Virgili.
En aquelles beques que tenen la durada d’un curs acadèmic, rebre un premi pel
compliment íntegre de la beca, equivalent al 80% d’una mensualitat. En aquelles
beques que tinguin establerta a la convocatòria una durada igual o superior a 9
mesos, els becaris que hagin completat tota la prestació tindran dret a un premi
pel compliment íntegre del període d’adjudicació proporcional al temps de
durada de la beca.

Deures dels becaris:
















Estar matriculat/da en qualsevol dels ensenyaments oficials o de doctorat de la
universitat d’acord amb la normativa acadèmica i de matrícula i estar al corrent en el
pagament de la matrícula.
En el cas d’aquells estudiants que no hagin formalitzat la matrícula per qüestions
administratives hauran d’acreditar la seva voluntat de matrícula amb una declaració
jurada. Els estudiants adjudicataris d’una beca que es trobin en aquesta situació tindran
un termini d’1 mes per formalitzar la seva situació.

Realitzar la prestació de la beca de col·laboració en els horaris que es fixin
d’acord amb les franges prefixades a la convocatòria i a les necessitats del
servei.
La inassistència a la beca, a no ser que sigui per raons justificades (malaltia o
accident, situacions de causa major o permisos), suposarà una disminució
proporcional de les retribucions.
Assistir a les sessions formatives i aplicar els coneixements adquirits en la
realització de les seves tasques
Dispensar un tracte correcte als serveis de gestió, als responsables de les unitats,
als seus companys i als usuaris dels serveis
Realitzar les tasques que els siguin assignades, d’acord amb la fitxa de la beca
de col·laboració corresponent, amb diligència, segons les indicacions que els
siguin facilitades pel responsable de la unitat
És incompatible amb qualsevol altra activitat remunerada de condicions i
retribució igual o superior al regulat en aquest reglament així com qualsevol
activitat retribuïda per la Universitat Rovira i Virgili
Totes aquelles altres que es fixin en les convocatòries, les fitxes de les beques de
col·laboració o qualsevol altra norma de la Universitat Rovira i Virgili
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Tenir cura dels materials, infraestructures, béns i recursos que els hi sigui lliurats
o als que tingui accés per tal de desenvolupar les tasques corresponents a la beca
que ocupa.

Art. 10 Règim d’incompatibilitats
El gaudiment d’una beca de col·laboració és incompatible amb:
1. 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
2. Qualsevol beca o ajut que no estigui destinat a la matrícula i/o despesa dels estudis
oficials universitaris
3. Qualsevol altra activitat retribuïda per la Universitat Rovira i Virgili
4. Són competència del vicerectorat competent la decisió d’altres supòsits possibles
L’incompliment del règim d’incompatibilitats es motiu directe de revocació de la beca de
col·laboració.

Secció Segona: Durada i condicions de les beques de col·laboració
Art. 11 Durada i condicions
La durada i les condicions de les beques de col·laboració seran les que es derivin de la
interpretació conjunta d’aquesta reglament normativa, i de les fitxes de beca de
col·laboració corresponents. El Vicerectorat competent en les beques o, si s’escau, la
Comissió delegada del Consell de Govern amb competències en matèria d’estudiants,
resoldran aquells possibles dubtes d’interpretació que es puguin generar.
En tot cas, amb caràcter general la durada i les condicions de les beques de
col·laboració constaran en la fitxa de cada beca de col·laboració que es farà pública a la
web de la Universitat.
Amb caràcter general, les beques de col·laboració tenen la durada d’un curs acadèmic
(de l'1 de setembre al 31 de juliol. En tot cas, les beques de col·laboració que tenen
caràcter específic o una durada inferior ho faran constar en la fitxa corresponent.
Anualment es fixarà la retribució ordinària dels becaris de col·laboració. Aquestes
retribucions s’hauran de fer constar en tot cas en la fitxa de la beca de col·laboració.
La fitxa de la beca de col·laboració també farà constar el nombre d’hores diàries i
setmanals de prestació així com les franges horàries en les quals s’haurà de realitzar. La
fixació de l’horari concret es produirà un cop adjudicada la beca de col·laboració.
Art. 12 Suspensió de la beca per incompatibilitat amb els estudis
Els becaris podran sol·licitar amb la suficient antelació la suspensió de les beques de
col·laboració per un període determinat quan s’acrediti que el seu gaudiment resulta
totalment incompatible amb la realització dels seus estudis acadèmics. S’entendrà que
es produeix aquest cas quan l’alumne becari de col·laboració gaudeixi d'un intercanvi
6

acadèmic o d’una beca de mobilitat, estatal o internacional, que l’obliga a romandre en
una altra Universitat durant un període determinat. També es podran considerar les
sol·licituds de suspensió per a la realització de períodes de pràctiques externes
curriculars que siguin manifestament incompatibles amb el gaudiment de la beca de
col·laboració. Durant el període de suspensió de la beca, l’interessat/da perd qualsevol dret i
deure adquirit amb la condició de becari/ària.

En el cas de suspensió de la beca per un període determinat, la unitat que gestiona les
beques substituirà de manera automàtica el becari.
Art. 13 Permuta de beques
L’adjudicatari d’una beca de col·laboració podrà sol·licitar el canvi de la beca adjudicada
únicament pel sistema de la permuta amb l’acord d’un altre adjudicatari. La sol·licitud de
permuta s’ha de sol·licitar entre becaris en actiu, i que tinguin el mateix sistema d’avaluació de
mèrits, condicions i requisits.
La diferència de torn horari, dedicació i/o retribució no serà un obstacle si els becaris accepten
complir les noves condicions de la beca que passaran a ocupar.
La sol·licitud de permuta, s’ha d’adreçar al vicerectorat competent en les beques de
col·laboració, i ha d’anar acompanyada d’un informe favorable o desfavorable dels responsables
immediats dels becaris.
El vicerectorat competent resoldrà en un termini d’un mes a partir de la recepció de la
sol·licitud.

Art. 14 Indisposició per malaltia
Quan un becari/ària es trobi indisposat i no pugui realitzar la prestació haurà d'acreditar
aquesta indisposició amb una baixa mèdica i haurà d'enviar immediatament aquest
document al Centre d'Atenció a l'Estudiant per tal que es realitzin els tràmits oportuns.
Mentre el becari/ària romangui en situació d'Incapacitat Laboral Transitòria (ILT) bé
sigui com a conseqüència d'una malaltia o com a conseqüència d'un accident percebrà
les retribucions que fixi la normativa de la Seguretat Social per aquests casos.
La manca d’assistència al lloc de prestació de la beca i la manca d’acreditació de la
malaltia podrà ser motiu de revocació de la beca de col·laboració.
Art. 15 Renúncia a la beca
Els adjudicataris podran renunciar a la beca de col·laboració mitjançat escrit adreçat al
Vicerectorat competent en les beques que s’haurà de trametre a la unitat tècnica
encarregada de la gestió de les beques de col·laboració. Aquesta renúncia s’haurà de
produir com a mínim amb una antelació de quinze dies respecte a la data efectiva de la
renúncia. L’incompliment del termini de notificació de la renúncia per part de
l’adjudicatari podrà suposar sancions econòmiques en les seves retribucions
proporcionals als dies d’incompliment.
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Secció Tercera: Activitats objecte de Col·laboració
Art. 16 Activitats objecte de la col·laboració
Les activitats que ha de portar a terme l’adjudicatari de la beca de col·laboració són les
que es determinen a la fitxa de la beca de col·laboració, que, en tot cas, han de facilitar
la incorporació de l’estudiant al món del treball, mitjançant la realització d’activitats
pràctiques i formatives. Les tasques concretes que haurà de realitzar han de ser les que
determinin els responsables de la unitat que aculli el becari/s de col·laboració o els
responsables de les unitats funcionalment vinculades, però, en cap cas, es podran portar
a terme activitats el contingut de les quals sigui aliè a les finalitats descrites a l’apartat
anterior.
Art. 17 Finalització de la beca
Els becaris de col·laboració realitzaran al finalitzar el termini de gaudiment de la beca
de col·laboració un qüestionari d’avaluació, segons model normalitzat que els serà
facilitat des de la unitat tècnica de gestió encarregada de la gestió de les beques de
col·laboració. En aquest qüestionari faran constar la valoració de l’activitat realitzada.
En tot cas, si durant la realització de la prestació qualsevol dels becaris de col·laboració
considera que s’estan vulnerant els seus drets o, en general, s’està vulnerant aquesta
normativa, podran adreçar un escrit al Vicerectorat competent en les beques que
valorarà el seu contingut, realitzarà les investigacions oportunes, escoltant les parts
implicades i resoldrà en conseqüència.
Secció Quarta: Règim disciplinari
Art. 18 Incompliment de les obligacions i revocació
La falsedat en les dades consignades en la sol·licitud de la beca de col·laboració o
l’incompliment, inicial o sobrevingut de qualsevol dels requisits fixats en aquesta
normativa, o en la fitxa de la beca de col·laboració és motiu d’exclusió del procés de
selecció o de revocació de la beca de col·laboració en cas que hagi estat adjudicada.
La manca de compliment de qualsevol de les obligacions contingudes en aquesta
normativa, o en la fitxa de la beca de col·laboració és motiu de revocació de la beca de
col·laboració. A tal efecte, els responsables de la unitat que aculli el becari de
col·laboració o els responsables de les unitats que hi tinguin una vinculació funcional
realitzaran un informe adreçat al Vicerectorat competent en les beques on faran constar
els motius d’incompliment. El Vicerectorat competent en les beques contrastarà les
manifestacions que es realitzin i resoldrà en conseqüència. En tot cas, els becaris de
col·laboració gaudiran del dret d’audiència amb el/la Vicerector/a competent en les
beques. La Comissió delegada del Consell de Govern amb competències en matèria
d’Estudiants serà informada de totes aquelles incidències que hagin tingut lloc així com,
si s’escau, de les revocacions que s’hagin produït.
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Disposició transitòria
La modificació de l’article 9 que estableix que l’import del premi serà del 80% d’una
mensualitat només serà efectiva per a les beques que es convoquin amb posterioritat a la
modificació d’aquest reglament.
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