
       
 

 

 
 

1 

 

 

PROGRAMA DE BEQUES DE PRÀCTIQUES “FUNDACIÓ ONCE-CRUE” PER 

UNIVERSITARIS AMB DISCAPACITAT 

 

Convocatòria 2017-2018 

 

CONVOCATÒRIA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI (URV) 

 

OBJECTIU 

 

La Universitat Rovira i Virgili (d'ara endavant URV) convoca 3 places per a la 

realització de pràctiques acadèmiques externes dirigides a estudiants universitaris 

amb discapacitat amb l'objectiu de millorar el seu emprament i oportunitats futures 

d'ocupació. Les 3 places estan dotades amb una borsa o ajuda econòmica i amb 

cobertura dels costos de cotització a la Seguretat Social. 

 

El règim d'aquesta convocatòria s'ajusta al previst en el Conveni marc del 24 de 

juliol del 2017, establert entre la Fundació ONCE i la Conferència de Rectors de les 

Universitats Espanyoles (CRUE), cofinançat pel Fons Social Europeu, a través del 

Programa Operatiu d'Inclusió Social i Economia Social (2014-2020) per al 

desenvolupament del Programa de pràctiques acadèmiques externes Fundació 

ONCE-CRUE, Convocatòria 2017/2018, així com en el Reial decret 592/2014, d'11 

de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes acadèmiques 

externes dels estudiants universitaris i en el vigent Reglament sobre pràctiques 

acadèmiques externes de la URV. 

 

Les pràctiques acadèmiques externes podran ser desenvolupades en grans 

empreses, PIMES, microempreses, empreses d'economia social, entitats del tercer 

sector i altres institucions públiques i privades. 

 

La gestió d'aquestes beques es durà a terme de manera coordinada per l'Oficina 

d'Orientació Universitària de la URV. 

 

DURACIÓ 

 

Les pràctiques acadèmiques externes tindran una durada mínima de 3 mesos 

consecutius, ampliables a 6 mesos, a instàncies de l'empresa d'acolliment o en el 

cas excepcional. L'horari serà de 25 hores setmanals que serà pactat entre 

l'empresa i la persona becada. En cap cas, podrà dur-se a terme la realització de 

les pràctiques acadèmiques externes de manera fraccionada. 

 

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ 

 

a. Tenir una discapacitat reconeguda igual o superior al 33% 

b. Estudiants de titulacions oficials de GRAU i/o MASTER. 

c. En funció de les característiques d'aquest programa s'exigirà haver superat el 

50% de crèdits del corresponent títol universitari, al moment de finalització del 

termini d'inscripció. Es prioritzarà estudiants d'últim curs. 
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d. No mantenir relació contractual de tipus laboral, de prestació de serveis o 

assimilable amb empresa, institució o entitat alguna. 

i. No estar gaudint d'una altra ajuda o beca formativa de característiques anàlogues 

a aquest programa. 

f. No estar en disposició de sol·licitud del títol al moment d'iniciar la pràctica. 

 

DOTACIÓ DE LA BECA DE FUNDACIÓ ONCE 

 

La Fundació ONCE efectuarà el pagament de l'ajuda econòmica atorgada amb una 

quantitat d'1.800 € per a cada estudiant, que resulta de realitzar 3 mesos de 

pràctiques acadèmiques externes remunerades a 600 € cada mes1. 

 

Les cotitzacions a la Seguretat Social estaran subjectes a la normativa de 

pràctiques acadèmiques externes acadèmiques externes dels estudiants 

universitaris, així com a les possibles bonificacions o exempcions de la Seguretat 

Social que poguessin existir en relació a la contractació de persones amb 

discapacitat. 

 

Aquestes pràctiques acadèmiques externes es podran prorrogar fins a un màxim de 

6 mesos, si així ho acorden les parts, cas en el qual la remuneració correrà per part 

de l'empresa o entitat d'acolliment. El desenvolupament de pràctiques 

acadèmiques externes anirà des de l'1 de febrer al 31 d'octubre 2017, podent 

prorrogar-ne fins al 31 de desembre. 

 

PLAÇ INSCRIPCIÓ 

 

15 d’octubre de 2017 al 15 de desembre 2017. 

 

LLOC D’INSCRIPCIÓ  

 

1. Portal Web del Programa de pràctiques acadèmiques externes F.ONCE-CRUE: 

http://becas.fundaciononce.es/Paginas/BecasPracticasOnceCrue.aspx 

 

 

PERÍODE DE REALIZACIÓ DE LA PRÀCTICA 

 

Entre l’ 1 de febrer del 2018 i el 31 d’ octubre del 2018.  

 

Excepcionalment, i sempre que estigui justificat per la URV, el termini del 

desenvolupament de les pràctiques acadèmiques externes es podrà estendre fins 

al 31 de desembre de l'any en curs de la convocatòria. 

 

ASIGNACIÓ DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES 

 

L'assignació de la beca entre els candidats es realitzarà per la URV, a través d'una 

Comissió formada per: 1 membre del Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària 

(SACU) en representació de l'àrea de discapacitat, 1 membre de l'Oficina 

                                                 
1 El programa està cofinanciat pel Fons Social Europeu en el marc del Programa Operatiu d’ Inclusió 

Social i Economia Social (2014-2020). 

http://becas.fundaciononce.es/Paginas/BecasPracticasOnceCrue.aspx
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d'Orientació Universitària en representació de l'àrea d'ocupació (que actuarà com a 

secretari de la Comissió) i presidida per la Vicerectora de Docència, Estudiants i 

Comunitat Universitària, d'acord amb els principis de transparència, capacitat i 

mèrit. Conforme a aquests principis, es determinarà, amb caràcter previ, els criteris 

quantitatius per la baremació de les sol·licituds, conforme al quadre de mèrits 

següent: 

 

• Expedient acadèmic. 

• Adequació al perfil sol·licitat en l'oferta per part de l'Empresa. 

• Mèrits exposats en el Currículum Vitae. 

 

FINANCIACIÓ DE BECA O AJUDA ECONÒMICA 

 

La URV rebrà la dotació de la Fundació ONCE en concepte de mecenatge, a 

l'empara del previst en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les 

entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge (article 25), 

havent de destinar la mateixa: 

 

a) Al pagament d'una borsa o ajuda econòmica a l'estudiant participant. 

b) I al compliment de les obligacions que, en matèria de seguretat social, fiscal o de 

qualsevol altre tipus amb caràcter general, corresponguin o puguin arribar a 

correspondre, per imperatiu legal o reglamentari, a la pròpia URV, quan finançadora 

directa de les mateixes. 

 

 

Ha de tenir-se en compte la possibilitat que aquest import pugui variar en funció 

que la pràctica tingui la consideració de pràctica curricular o no, ja que en el primer 

cas i a l'empara del que es disposa en la Disposició Addicional Vigesimoquinta del 

Reial Decret-Llei 8/2014, de 4 de juliol o qualsevol altra norma que la substitueixi, 

modifiqui o complementi en el futur, podria estar bonificada en la cotització de la 

Seguretat Social; o també en funció de l'establert per al cas excepcional de les 

pràctiques acadèmiques externes a jornada reduïda de quatre hores. 

 

La beca o ajuda econòmica és compatible amb qualsevol altra ajuda que 

l'estudiant pugui obtenir de l'empresa de destinació o de qualsevol tercer, excepte 

el previst en el requisit de participació, lletra e). 

 

En tot cas, l'import corresponent a la beca o ajuda a l'estudi s'abonarà a l'estudiant 

per la URV en el compte corrent d'Entitat Bancària indicada de la qual haurà de ser 

titular o cotitular l'estudiant sol·licitant. S'efectuarà per mensualitats d'acord a la 

normativa interna de gestió en relació amb les pràctiques acadèmiques externes 

formatives. 

 

En cas que no arribés a completar-se el període de la beca, si la finalització 

prematura és decidida per l'estudiant, i no és degudament justificada i/o avisada 

amb temps suficient, la URV podrà reclamar-li les despeses ocasionades. 
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GESTIÓ I EXECUCIÓ DEL PROGRAMA: 

 

L'aportació de la URV al Programa implica: 

a) Assumir la gestió de les pràctiques acadèmiques externes i de les borses o 

ajudes corresponents a les mateixes. 

b) Coordinar i gestionar tots els procediments interns per al seu adequat 

funcionament. 

c) Difondre en Programa en el si de la Comunitat Universitària. 

d) Gestionar la selecció dels estudiants beneficiaris, segons els criteris establerts 

en el present document. 

i) Identificar, en el marc dels programes de pràctiques acadèmiques externes, les 

beques d'aquest Programa fent esment exprés a la denominació “PROGRAMA DE 

BEQUES DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES “FUNDACIÓ ONCE-CRUE” PER A 

UNIVERSITARIS AMB DISCAPACITAT” i incloent els logotips de Fundació ONCE, 

Programa Operatiu d'Inclusió Social i Economia Social FSE, CRUE Universitats i URV 

en la documentació i suports corresponents. 

f) Participació en la selecció de les empreses més adequades per a la participació 

del Programa. 

g) Facilitar a Fundació ONCE i a la CRUE, una vegada finalitzada l'assignació de les 

pràctiques acadèmiques externes, informació detallada de les mateixes, així com 

qualsevol altra informació relativa al Programa i a la seva execució que sigui 

requerida per qualsevol d'aquests per al seu degut seguiment. 

h) Realitzar un seguiment de les pràctiques acadèmiques externes, d'acord amb els 

procediments habituals i elaborar la informació de seguiment que CRUE i/o 

Fundació ONCE, puguin requerir a la finalització de la convocatòria. Per a això es 

comptarà amb el propi informe preceptiu elaborat pel tutor de l'empresa o entitat 

participant. 

 

Les presents Bases s'han formulat a manera d'extracte dels Termes i Condicions 

Generals del Programa al que s'adhereix per a la seva participació la URV, els quals 

prevaldran en cas de litigi, discrepància, qüestió o reclamació resultants de la seva 

execució o interpretació, sense perjudici del previst en el paràgraf següent. 

 

Les actuacions administratives dels diferents òrgans de la URV participants en 

aquest procediment seran recurribles, quan es desenvolupin en exercici de les 

seves competències de dret públic, en la forma prevista en els articles 112 i 

següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de 

les Administracions Públiques, la qual cosa s'indicarà en els acords o resolucions 

corresponents i, si escau, d'acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora 

de la Jurisdicció Contenciós-administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo: Arantxa Capdevila 

Vicerectora de Docència, Estudiants i Comunitat Universitària 
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