1

NORMATIVA DE BECARIS DE PROJECTE D’R+D
- Aprovada per Consell de Govern del 14 de març de 2019

PREÀMBUL

La primera normativa de becaris de projecte d’R+D, va ser aprovada per Junta de
Govern en data 26 de febrer de 2001 i modificada posteriorment els anys 2006. 2009
i 2011. Es necessària per tant una actualització d’aquesta norma per tal d’adaptar-la
tant al marc legal vigent com a la situació actual en matèria de becaris de projecte.
Article 1. Regim Jurídic
Les beques de projecte/contracte/conveni de recerca de la URV es regeixen per
l’Estatut de la URV, per la present normativa i per la resta de normes que els hi
siguin d’aplicació
Article 2. Objecte i Finalitat
Les beques de projecte/contracte/conveni tenen per objecte la formació integral
dels/les estudiants de la Universitat mitjançant la col·laboració en diversos àmbits
de la formació acadèmica universitària i l’aprenentatge de competències i habilitats de caràcter transversal i/o específica que els facilitin la incorporació a la vida
professional un cop finalitzat el seu període formatiu.
La finalitat de les beques de projecte/contracte/conveni ha de ser la de facilitar
i complementar la formació i realització dels estudis universitaris i per tant les
tasques o activitats, resultants de la concessió d’aquests tipus de beques, estan
condicionades al correcte desenvolupament de les activitats acadèmiques pròpies
de l’estudiant universitari.
Les activitats formatives i la seva relació amb els estudis que cursen els sol·
licitants hauran de quedar reflectides en la convocatòria pública d’aquestes beques. El gaudi d’una beca de projecte/contracte/conveni no suposarà en cap cas,
una vinculació laboral entre la persona beneficiària i la Universitat Rovira i Virgili.
Article 3. Requisits
La condició de becari/a de projecte/contracte/conveni de recerca queda restringida a estudiants matriculats en qualsevol titulació universitària, sigui de Grau, de
Màster o de Doctorat, de la URV. L’incompliment del requisit de matrícula és causa
de suspensió de la beca.
Els requisits específics i mèrits per a cada beca convocada seran fixats pels professors/res responsables del projecte/contracte/conveni.
Els becaris/es de projecte/conveni/contracte s’adscriuran al projecte/contracte/
conveni de recerca per al qual han estat becats. L’assignació de tasques i el seu
seguiment correspondrà al professor/a responsable que haurà de descriure en la
convocatòria publica de la beca, els aspectes formatius que el becari/a ha d’adquirir durant el desenvolupament de la beca. No s’admetrà la vinculació d’aquest
becaris/ries a cap tasca docent ni administrativa ni tampoc tasques de caràcter
estructural de la Universitat.
Article 4. Publicació
Les convocatòries de beques de projecte/contracte/conveni es faran públiques a
la web de la Universitat amb la finalitat de garantir els principis de concurrència
competitiva i publicitat.
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Els estudiants que vulguin participar en les convocatòries hauran de fer-ho a través de l’aplicació informàtica habilitada per a la gestió de les beques de projecte/
contracte/conveni, mitjançant les claus d’accés que se li faciliten en formalitzar la
matrícula.
La informació relativa a les convocatòries de beques i el seu atorgament es faran
públics a la web de la URV, de conformitat amb el que disposa la Llei 9/2014, de
29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Article 5. Selecció i Nomenament
El tribunal de selecció estarà format per membres de l’equip investigador del
projecte/contracte/conveni de recerca.
El responsable del projecte/contracte/conveni de recerca comunicarà al vicerector/a
competent en matèria de recerca la resolució de la convocatòria, i s’emetrà la corresponent Credencial de Becari que un cop signada pel vicerector/a es lliurarà a
l’estudiant becat. Aquest document contindrà les dades del projecte, les personals
del becari, la durada i dedicació de l’estudiant becat.
Els becaris beneficiaris seran donats d’alta a la Seguretat Social per part de la
URV tal i com estableix el RD 1493/2011, de 24 d’octubre, pel qual es regulen
els termes i condicions d’inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de
les persones que participin en programes de formació, en desenvolupament del
previst en la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre
actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social.
L’acció protectora dels beneficiaris de les beques serà la corresponent al Règim
General de la Seguretat Social, sense obligació de cotització per la contingència de
desocupació, així com tampoc per al Fons de Garantia Salarial ni per a la formació
professional.
La cotització a la Seguretat Social serà per contingències comunes i professionals i el
seu ingrés, es durà a terme aplicant les regles de cotització corresponents als contractes per a la formació i l’aprenentatge establertes en la respectiva Llei de Pressupostos Generals de l’Estat i en les seves normes d’aplicació i desenvolupament.
La persona seleccionada en cada convocatòria haurà d’acceptar la present normativa signant el corresponent document d’acceptació
Article 6. Dotació
L’assignació mensual de les beques és igual a la dels ajuts predoctorals del Personal Investigador Predoctoral en formació de la URV de manera proporcional a
la seva jornada setmanal de dedicació al projecte. L’assignació mensual està sotmesa a l’aplicació de la retenció que correspongui d’acord amb la normativa fiscal
vigent, així com als costos de Seguretat Social, d’acord amb allò establert pel Reial
Decret 1493/2011, de 24 d’octubre.
La dedicació s’establirà en les característiques de cada beca i ha de ser compatible sempre amb l’activitat acadèmica de l’estudiant, de manera que ambdues
dedicacions es puguin compaginar.
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S’estableixen les següents dedicacions:
hores /setmana
10
13
13,5
15
16,5
17,5
20
25
26
28
30
31
33
35
37,5
El responsable del projecte/contracte/conveni de recerca haurà d’acreditar que
disposa de crèdit suficient per a finançar el cost de la beca de projecte/contracte/
conveni amb la corresponent Reserva de Crèdit equivalent al cost resultant en
funció de la durada de la beca, que inclou el salari brut i la quota patronal.
Article 7. Durada
El/La investigador/a responsable determinarà la durada en les característiques de
cada beca i haurà de ser sempre dins el període de vigència del projecte/contracte/
conveni al qual s’adscriu.
Inicialment la durada màxima d’una beca serà de 12 mesos, amb la possibilitat de
prorrogar-la periòdicament fins a la finalització del projecte. El període màxim de
durada d’una beca no podrà superar mai els 36 mesos.
Per a qualsevol renovació serà necessari un informe de seguiment de beca positiu on el responsable indiqui que el progrés en l’aprenentatge del/la becari/a és
satisfactori.
Article 8. Rescissions i Renuncies
El/La investigador/a responsable podrà proposar al vicerector/a competent la
revocació de la beca en cas d’informe desfavorable en el seguiment del becari/a.
El/la candidat/a beneficiari/a també podrà renunciar a la beca en qualsevol moment, fent-ho a través de l’aplicació informàtica de gestió de les beques de
projecte/contracte/conveni i prèvia notificació al responsable de la beca.
Article 9. Informe

final

El/la professor/a responsable del projecte/contracte/conveni de recerca haurà de
presentar en finalitzar el període de gaudiment de la beca, un informe final d’avaluació de les activitats formatives realitzades pel/la becari/a al Vicerectorat competent.
Així mateix l’estudiant complimentarà un informe final relatiu a la tutorització rebuda per part de l’investigador/a i on s’hi faran constar els aprenentatges adquirits
durant el període de beca.
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Article 10. Òrgan

competent

La Comissió de Política Científica i Transferència de la URV, serà l’encarregada de
resoldre les qüestions no contemplades en aquesta normativa.
Article 11. Disposició

final

Aquesta normativa deroga la normativa aprovada pel Consell de Govern el 22 de desembre de 2011 i entra en vigor el mateix dia de l’aprovació pel Consell de Govern,
el 14 de març de 2019.

