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Estatut de les becàries i dels becaris de recerca de la 

Universitat Autònoma de Barcelona 
 

Acord del Consell de Govern de 26 d’octubre de 2005 
 

Preàmbul 

La Llei orgànica d'universitats estableix que l'Estat, les comunitats autònomes i les mateixes 
universitats, han d’instrumentalitzar una política de beques, ajuts i crèdits per a l’estudiantat, i 
també modalitats d'exempció parcial o total del pagament dels preus públics per prestació de 
serveis acadèmics. 

Tant la Llei orgànica d'universitats com la Llei d'universitats de Catalunya estableixen que la 
formació d'investigadors és un dels objectius essencials de les universitats, i aquesta última fa 
esment a l’articulació necessària d'una política específica de beques i ajuts per a la formació 
investigadora predoctoral, en previsió que els becaris de recerca, que tenen la consideració 
d'investigadors en formació, tinguin els drets i les obligacions que la universitat estableixi en la seva 
normativa interna. 

En aquest context, i atès l'increment en els darrers anys del nombre de becaris de recerca i de la 
diversitat de modalitats de beques de recerca existents, s'ha fet palesa la necessitat de regular, 
mitjançant aquesta normativa, el marc general dels drets i deures dels becaris de recerca de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. 

En conseqüència, el Consell de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona, en la sessió 
tinguda el 26 d’octubre de 2005, ha aprovat l'Estatut de les becàries i dels becaris de recerca de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. 

Article 1. Definició 

1. A l’efecte d'aquesta normativa són becaris de recerca de la UAB tots els llicenciats o enginyers 
que siguin estudiants de tercer cicle i que gaudeixin d'una beca adscrita a la UAB que comporti un 
ajut econòmic, adjudicada després de superar una convocatòria pública que garanteixi els principis 
de publicitat, mèrit i capacitat en la selecció dels candidats, i que no tingui cap vinculació laboral 
amb la UAB, llevat del que impliqui el gaudi de la mateixa beca. 

2. Per aquesta raó, tenen la consideració de becaris de recerca de la UAB, i estan subjectes a les 
disposicions d'aquest estatut, els adjudicataris de les convocatòries de beques següents: 

a) Beques de Formació de Personal Investigador (FPI) i de formació de professorat 
universitari (FPU) convocades pels ministeris del Govern de l’Estat espanyol amb 
competències en la matèria. 

b) Beques de Formació de Personal Investigador (FI) convocades pel departament 
competent de la Generalitat de Catalunya. 

c) Beques de recerca de programes propis convocades per la UAB i beques dels  
departaments de la UAB. 

d) Beques convocades per la UAB amb càrrec a projectes europeus, contractes o convenis 
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d'investigació. 

e) Altres beques de recerca, atorgades per institucions públiques o privades la convocatòria 
de les quals hagi estat prèviament reconeguda per la Comissió d’Investigació de la UAB. 

4. La Comissió d’Investigació ha de dictaminar en els casos dubtosos que es plantegin. 

5. La condició de becari d’investigació de la UAB no comporta cap compromís de contractació 
posterior per part de la UAB. 

Article 2. Registre de becàries i de becaris de recerca 

1. El vicerectorat encarregat de la política de personal ha de portar un registre general de becaris 
de recerca de la UAB, en el qual s’han de fer constar: 

a) Dades personals del becari: nom i cognoms, DNI, data de naixement, adreces postal i 
electrònica i telèfons. 

b) Dades de la beca: denominació, dades de publicació de la convocatòria, organisme o 
institució que la convoca i la finança, duració inicial prevista, directoris del becari, grup de 
recerca, departament, institut universitari de recerca i/o centre de recerca propi al qual 
s'adscriu el becari, assegurances d'accident i/o sanitària concertades. 

c) Incidències: suspensió o interrupcions temporals, extinció per finalització de la duració 
prevista, extinció per revocació de la beca, extinció per altres causes, renovacions i altres 
circumstàncies d’interès. 

2. La inscripció en el Registre es du a terme d'ofici per part del vicerector encarregat de la política 
de personal de la UAB en el cas que la beca hagi estat convocada per la UAB, o quan la institució 
o organisme convocant de la beca hagi comunicat la resolució d'adjudicació de les beques a la 
UAB, i s’ha de fer en el termini màxim de trenta dies a comptar des de l'endemà del dia de 
l'esmentada comunicació. El responsable del Registre pot requerir als becaris que facilitin les 
dades i aportin els documents que escaiguin per a acreditar les dades que s'han de consignar al 
registre de becaris de la UAB. 

3. Llevat que la inscripció s'hagi realitzat d'ofici, les persones que hagin estat adjudicatàries d'una 
beca de recerca que reuneixi els requisits establerts a l'article 1 d'aquest estatut han de sol·licitar al 
vicerector encarregat de la política de beques de recerca la inscripció en el Registre, i adjuntar els 
documents acreditatius de les dades que s'hi han de fer constar. 

4. El becari d’investigació que hagi estat inscrit ha de comunicar immediatament al Registre 
qualsevol modificació que es produeixi en les dades personals i de la beca, i també qualsevol 
incidència de les relacionades a l'apartat 1.c d'aquest article. 

5. El vicerector encarregat de la política de personal ha d’adoptar les mesures pertinents per tal de 
garantir el compliment de les obligacions reconegudes per la normativa vigent de protecció de les 
dades personals que s'han d'inscriure al Registre de becaris de recerca de la UAB. 

Article 3. Credencial de becària i de becari de recerca de la UAB 

1. El vicerector encarregat de la política de personal, immediatament després de la inscripció del 
becari al Registre, ha d’expedir la credencial de personal investigador en formació de la UAB 
corresponent. 
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Article 4. Activitats 

1. L'activitat i els objectius fonamentals del becari són els que s'indiquen a les convocatòries 
corresponents i consisteixen, fonamentalment, en la seva formació com a investigador i en 
l'elaboració d'una tesi doctoral o d'un treball de recerca. 

2. La participació en activitats docents és una part important de la formació dels becaris de recerca, 
per aquesta raó poden participar en activitats docents en els termes previstos en la convocatòria de 
la beca. Les activitats docents han de ser assignades d'acord amb els procediments establerts per 
la UAB, amb coneixement del director de la beca, i han de figurar en el pla docent corresponent. 

3. La col·laboració dels becaris de recerca en les activitats docents s’ha de fer sota la supervisió i 
amb l'orientació del professor responsable de l'assignatura, i ha de ser compatible amb les seves 
tasques de recerca i de formació, i particularment amb les estades en d'altres centres nacionals o 
estrangers. En cap cas els becaris de recerca poden encarregar-se d'activitats docents on 
apareguin com a responsables, ni dedicar-hi més de 90 hores anuals. 

Article 5. Drets de les becàries i dels becaris de recerca 

1. En els termes establerts per l'ordenament jurídic vigent, els becaris de recerca de la UAB tenen 
dret a: 

a) percebre les quantitats previstes en la convocatòria en els terminis i les condicions 
establerts;  

b) gaudir de llibertat d'expressió, de reunió i d'associació en l'àmbit universitari; 

c) participar en els òrgans de govern i representació de la UAB en els termes previstos en els 
Estatuts de la UAB i en les normes d'organització i funcionament; 

d) disposar dels mitjans materials necessaris per a dur a terme la recerca i, si escau, la 
docència, objecte de la seva beca; 

e) realitzar l'activitat objecte de la seva beca en les condicions de seguretat i salut adequades 
i, si escau, rebre formació en aquesta matèria; 

f) rebre, per part del director/tutor de la beca, un seguiment rigorós, personalitzat i periòdic de 
l'activitat realitzada; 

g) obtenir una certificació oficial de la seva condició de becaris i, si escau, de l'activitat docent 
realitzada durant el període de gaudi de la beca; 

h) ser reconeguts com a titulars dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial que els puguin 
correspondre d'acord amb la legalitat vigent; 

i) aparèixer com a coautors en tots els treballs, els articles o les comunicacions en què 
s'exposin els treballs de recerca en què els becaris hagin participat de manera rellevant; 

j) accedir a les activitats formatives que organitzi o concerti la UAB i que contribueixin a 
millorar la seva formació investigadora i, si escau, docent, i que estiguin obertes als becaris 
de recerca; 

k) realitzar estades temporals, d’acord amb el que s’hagi determinat en les condicions de la 
convocatòria de la beca, en altres centres d'investigació, nacionals o estrangers, amb 
l'objecte de completar la seva formació investigadora, després d’haver-ho comunicat al grup 
de recerca, departament, institut universitari de recerca i/o centre de recerca al qual estiguin 
adscrits; 



 

 4

l) sol·licitar ajuts de viatge, borses per a estades o per a assistència a congressos o a d’altres 
convocatòries similars, i si escau, gaudir-ne, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries 
i les condicions de la convocatòria corresponent; 

m) utilitzar els serveis i les instal·lacions de la UAB d'acord amb els normes reguladores, i 
gaudir dels serveis i dels avantatges i els descomptes que s'ofereixen als diferents 
col·lectius de la comunitat universitària, en els termes que s'estableixin; 

n) gaudir de l'exempció dels preus públics de la matrícula del programa de doctorat de la UAB, 
sempre que l'entitat que financiï la beca se'n faci càrrec, i/o sense perjudici que la UAB 
arbitri línies d’ajut específiques en aquest àmbit. Aquesta exempció ha de cobrir la totalitat 
dels crèdits matriculats pels becaris de recerca si l'oferta de cursos i el nombre de crèdits 
per curs provoca un excés aritmètic sobre el total de crèdits exigits. Per a les beques 
convocades per la UAB, l'exempció només és procedent en els termes previstos en la 
convocatòria específica i per a beques de durada superior a nou mesos; 

o) gaudir de l’assegurança escolar en els termes previstos en la legalitat vigent, i d'una 
assegurança d'accidents subscrita per la UAB quan la institució o organisme que convoca la 
beca no l'hagi subscrit. A més, els becaris de recerca poden gaudir d'una assegurança 
d’assistència sanitària i de prestació salarial en cas de malaltia sempre que aquesta s’hagi 
previst en la dotació de la beca. El vicerectorat encarregat de la política de personal de la 
UAB ha de dur a terme el seguiment de la contractació d'aquestes assegurances;  

p) en les beques de durada igual o superior a dotze mesos, els  becaris de recerca  tenen dret 
a gaudir d'un període màxim de trenta dies naturals d’absència justificada, que no 
comportarà pèrdua de la dotació econòmica de la beca. Els becaris han de concretar els 
períodes en què gaudiran d'aquests dies amb el director/tutor de la beca; 

q) qualsevol altre dret que els atorgui la resta de la legalitat vigent. 

Article 6. Deures de les becàries i dels becaris de recerca 

Són deures dels becaris de recerca de la UAB: 

a) complir adequadament les obligacions especificades a la convocatòria de la beca; 

b) participar en les activitats de recerca desenvolupades pel grup de recerca, departament, 
institut universitari de recerca i/o centre de recerca al qual estiguin adscrits i que 
contribueixin a la millora de la formació dels becaris; 

c) participar en les activitats docents que els siguin assignades dins el marc que s’estableix 
en l’article 4 d’aquest estatut; 

d) informar el director/tutor de la beca de les activitats de  recerca desenvolupades, i en tot 
cas, en els terminis i les formes indicades a la convocatòria de la beca; 

e) informar el grup de recerca, departament, institut universitari de recerca i/o centre de 
recerca al qual estiguin adscrits de qualsevol incidència en el desenvolupament de la 
beca, i especialment de la sol·licitud i/o la realització d'estades en altres centres de 
recerca; 

f) compartir amb el director i els membres del grup de recerca les dades derivades de la 
seva activitat de recerca, sense menystenir els drets a la propietat intel·lectual que els 
corresponguin; 

g) complir els Estatuts de la UAB i la normativa derivada, especialment, els reglaments de 
funcionament intern del grup de recerca, departament, institut universitari de recerca i/o 
centre de recerca al qual estiguin adscrits; 
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h) fer un bon ús del patrimoni i les instal·lacions de la UAB, i respectar-los; 

i) seguir les instruccions i recomanacions que en matèria de riscos efectuïn els 
responsables de seguretat i salut de la UAB; 

j) mantenir la confidencialitat respecte de les investigacions que s'estiguin duent a terme en 
el grup de recerca, departament, institut universitari de recerca i/o centre de recerca al 
qual estiguin adscrits els becaris, i respecte dels resultats d'aquestes investigacions. 

k) qualsevol altre deure que els imposi la resta de la legalitat vigent. 

 

Article 7. Absències injustificades i suspensió de la beca 

1. Qualsevol absència no justificada comporta la pèrdua de la condició de becari. 

2. L’absència del becari d’investigació està justificada en els supòsits següents: 

a) malaltia, maternitat/paternitat o accident, degudament acreditats; 

b) quan hagi estat degudament autoritzat pel responsable del grup de recerca, 
departament, institut universitari de recerca i/o centre de recerca al qual estigui adscrit per a 
realitzar estades en altres centres de recerca, nacionals i/o estrangers i per a assistir a 
congressos, seminaris o altres activitats de recerca o formació; 

c) per presentació als exàmens fixats per les convocatòries oficials i per assistència a 
pràctiques  obligatòries. Aquestes circumstàncies s'han de justificar documentalment. 

3. Amb l’informe favorable del director, i per causes justificades, el becari pot sol·licitar la interrupció 
temporal de la beca d'acord amb les previsions de la convocatòria. 

Article 8. Resolució de conflictes 

1. El rector, o la persona en qui delegui, és l’òrgan competent per a resoldre les controvèrsies que 
es puguin derivar de la interpretació o aplicació d'aquest estatut, a proposta d'una comissió de 
caràcter permanent de la qual han de formar part el vicerector encarregat de la política 
d’investigació, el vicerector encarregat de la política d’estudiantat, dos professors doctors nomenats 
pel vicerector encarregat de la política de beques de recerca de la UAB i dos representants de les 
associacions més representatives dels becaris de recerca de la UAB. 

2. Les resolucions a què fa referència el paràgraf anterior esgoten la via administrativa i contra   
aquestes, independentment que siguin d’execució immediata, d'acord amb l'article 8 de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, les persones 
interessades poden interposar  recurs  contenciós  administratiu,  davant  els  jutjats  contenciosos 
administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la 
notificació de la resolució, d’acord amb el que estableix l'article 46 de l'esmentada llei. Les 
persones interessades també poden interposar qualsevol altre recurs que considerin pertinent. 

3. No obstant això, les persones interessades poden optar per interposar contra aquestes 
resolucions un recurs potestatiu de reposició, en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de 
la data de la notificació, davant el vicerector encarregat de la política de personal de la UAB. En 
aquest cas, no es pot interposar el recurs contenciós administratiu mentre no recaigui resolució 
expressa o presumpta del recurs de reposició, d'acord amb allò que disposen els articles 116 i 55 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. 
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Disposicions addicionals 

1. Cap convocatòria de beques de recerca de la UAB no pot contravenir les disposicions d'aquesta 
normativa. 

2. Aquesta normativa és d'aplicació supletòria a les disposicions especifiques de les convocatòries 
de beques de recerca convocades per institucions diferents de la UAB. 

3.Totes les convocatòries de beques de recerca convocades per la UAB han de garantir en la 
selecció dels candidats els principis de publicitat, igualtat, mèrit i transparència. 

Disposició transitòria 

En un termini no superior a un any a partir de l’entrada en vigor de la present normativa, la UAB, 
per mitjà de les consultes i actuacions que consideri adients, ha d’adoptar les mesures pertinents 
per tal de fer possible l’aplicació d’aquest estatut als adjudicataris de beques a què es refereixen 
les lletres d i e de l’apartat 3 de l’article 1. 

Disposicions finals 

1. Aquest estatut és aplicable des de la data en què hagi estat aprovat pel Consell de Govern de la 
UAB, llevat del que preveu la disposició transitòria. 

2. En un termini màxim de sis mesos ha d'entrar en funcionament el Registre de becaris de recerca 
de la UAB. 

Disposició derogatòria 

Aquest estatut deroga qualsevol disposició anterior que reguli el règim dels becaris de recerca de la 
UAB. 


