
ESBORRANY DE REGLAMENT  DEL BECARI DE 
COL·LABORACIÓ (gener de 2007) 

1. PREÀMBUL 

La Universitat Autònoma de Barcelona, d’acord amb l’article XXX dels seus estatuts ha de 

determinar anualment un programa propi d’ajuts a l’estudi per als i per a les estudiants, que 

serà competitiu, els objectius del quals són: 

- compensar les carències i asimetries econòmiques i socials, d’acord amb el 

principi d'igualtat d’oportunitats. 

- aconseguir la formació del i de l’estudiant en unes determinades habilitats o 

competències adquiribles mitjançant les tasques de col·laboració, enteses com a 

activitats que complementen la seva formació integral durant l’època dels seus 

estudis.  

Per tal, doncs, de dur a terme el programa els i les estudiants que rebin l’ajut prestaran la 

seva col·laboració en algun servei a la comunitat universitària.  

 

2. ANTECEDENTS 

- Document “El programa d’ajuts a l’estudi de la UAB” aprovat el dia 15 de març de 2005 

per la Comissió d’Ajuts a l’Estudi, delegada del Consell de Govern. 

- Bases de la convocatòria d’Ajuts a l’Estudi per al curs 2005-2006. 

3. CARACTERÍSTIQUES I ÀMBITS D’APLICACIÓ 

Cada curs acadèmic, el Vicerectorat amb competències sobre política d’estudiants farà una 

convocatòria general d’ajuts a l’estudi, a càrrec del pressupost general, en què es farà 

constar la llista de llocs on prestar la col·laboració amb la descripció de les tasques 

requerides i, si escau, el perfil requerit als i a les sol·licitants.   

Igualment, els serveis, les àrees, les unitats, els departaments i els centres de la UAB podran 

convocar a càrrec del seu pressupost ajuts de col·laboració que es regiran per les mateixes 

bases de la convocatòria general. 

Les bases de cada convocatòria i) establiran els criteris de baremació acadèmica i 

econòmica de les sol·licituds presentades, ii)  descriuran el procediment d’adjudicació, iii) 

determinaran el procediment i les conseqüències de renúncia. 



4. DESCRIPCIÓ DE L’AJUT 

Els ajuts que es convoquin amb caràcter general consistiran en : 

a) Una borsa de quantia proporcional a la durada de la col·laboració, que estarà 

subjecta a les lleis fiscals quant al tractament de les rendes exemptes i de les rendes 

subjectes a retenció d’IRPF. 

b) La devolució de l’import dels preus públics corresponents als crèdits dels estudis 

pels quals l’estudiant hagi demanat l’ajut i que hagi matriculat per primera vegada, 

sense incloure els recàrrecs que preveu la normativa de preus públics de matrícula ni 

l’import de les assignatures convalidades.  

5. BENEFICIARIS I BENEFICIÀRIES DELS AJUTS 

Podran obtenir un ajut de col·laboració els / les estudiants de titulacions oficials de grau i de 

postgrau i de programes de doctorat de qualsevol centre propi de la UAB mentre hi estiguin 

matriculats.  

Les bases de la convocatòria anual establiran els requisits acadèmics necessaris per optar a 

un ajut de col·laboració tant pel que fa a estudiants de grau i postgrau com pel que fa a 

estudiants de doctorat. 

6. DRETS DELS / DE LES BENEFICIARIS / BENEFICIÀRIES 

Els beneficiaris i les beneficàries dels ajuts de col·laboració: 

1. En acabar el període de col·laboració obtindran una certificació signada pel o per la  

responsable directe del servei on han col·laborat, en el qual s’acrediti la tasca de 

col·laboració i el lloc i el període en què s’ha realitzat. 

2. En acabar el període de col·laboració, podran trametre a l’Àrea d’Afers Acadèmics 

un informe on avaluïn el període. 

3. Tindran dret a gaudir dels períodes de vacances de Nadal i de Setmana Santa i dels 

dies festius i dels dies no lectius que hagin estat fixats en el calendari 

academicoadministratiu de la UAB per als i les estudiants. 

4. Tindran dret a absentar-se del servei el dia corresponent a exàmens de les 

assignatures matriculades, sense haver de recuperar les hores de col·laboració. 

5. En qualsevol moment podran sol·licitar l’emissió d’una acreditació de la seva 

col·laboració amb la UAB. 

6. Podran exercir els seus drets com a estudiants (vaga, reunió, assistència als òrgans 

de govern, absència per malaltia pròpia o de familiars, etc.) sense que això comporti 

recuperació horària, si coincideix amb l’horari de col·laboració. 



5. DEURES DELS / DE LES BENEFICIARIS / BENEFICIÀRIES 

Els beneficiaris i les beneficàries dels ajuts de col·laboració: 

1. Hauran de realitzar les tasques que els siguin encarregades pel seu / seva 

responsable funcional, que contribueixin clarament a la seva formació i al 
coneixement del servei a què hagin estat assignats / -des; complementàries per 

al bon funcionament de l’esmentat servei, i supervisades per un o una responsable 

funcional.1 

2. Hauran de demostrar coneixement de la llengua catalana mitjançant els mecanismes 

que estableixi cada convocatòria. Aquest requisit es tindrà en compte especialment 

en les destinacions en què s’hagi d’atendre el públic. 

3. Es comprometen a mantenir la confidencialitat de les dades a què tinguin accés, a 

no difondre-les ni a cedir-les a terceres persones, i compliran la resta d’obligacions 

que els corresponen de conformitat amb allò previst a la legislació vigent en matèria 

de protecció de dades de caràcter personal. 

4. El responsable funcional, amb el vist-i-plau del responsable orgànic, haurà de 

trametre a la mateixa Àrea un informe que avaluï la tasca desenvolupada pel 

beneficiari / -ària de l’ajut. 

 

INCOMPATIBILITATS 

Els ajuts de col·laboració de la UAB són incompatibles amb qualsevol contracte signat amb la 

UAB per desenvolupar tasques acadèmiques, de recerca i / o d’administració i serveis. 

 

Els ajuts de col·laboració amb la UAB són incompatibles amb qualsevol altra beca o ajut 

econòmic, excepte les Beques del Règim general / mobilitat del MEC / AGAUR i les Beques 

d’UAB Idiomes.En cas de concessió d’una altra beca o ajut incompatible, la persona 

interessada haurà d’optar per una de les dues. 

Vicerectorat d’Estudiants i Cultura 

Gener de 2006 

 

 

                                                      

1 Queden expressament fora de l’àmbit de la col·laboració tasques de suplència a mig i a 
llarg termini de PAS laboral o funcionari. 


