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 REGLAMENT DE LES BEQUES DE PERSONAL INVESTIGADOR EN 

FORMACIÓ DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA 

 

 

1. ANTECEDENTS 

 

L’Estatut de les becàries i dels becaris de recerca de la Universitat Autònoma de 

Barcelona” (Acord Consell de Govern 26 d’octubre de 2005) estableix que els becaris de 

recerca de la UAB son “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 de selecció dels candidats, i que no tingui cap vinculació laboral amb la UAB, 

llevat que impliqui el gaudi de la mateixa beca.” (Article 1.1). 

Estableix també les diferents convocatòries per les quals els becaris poden accedir al seu 

estatus (Article 1.2). La Disposició transitòria del mateix Estatut demana que “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.” 

L’Article 1 en els seus apartats d i e es refereix als adjudicataris de les següents beques: 

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

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.” 
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Aquest Reglament de Beques de Recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona ve a 

complementar l’anterior document de l’Estatut de les Becàries i dels Becaris de Recerca de 

la Universitat Autònoma de Barcelona; i fa possible l’aplicació d’aquest Estatut a tots els 

Becaris propis de la UAB. 

 

2. NORMATIVA ESTRUCTURAL I INSTITUCIONAL DELS BECARIS DE 

RECERCA 

El becari o becaria d’investigació és una figura comú en tots els sistemes de R+D. El 

finançament dels becaris té com a objectiu facilitar el període de formació d’aquelles 

persones que inicien la seva activitat investigadora. La modalitat de beca de recerca permet, 

a més, incentivar la captació de titulats universitaris que puguin posteriorment incorporar-se 

professionalment  a la carrera investigadora o docent, en el sector públic o privat. 

Actualment les beques d’investigació estan regulades a diferents nivells:  

 

 L’Estatut de les becàries i dels becaris de recerca de la Universitat Autònoma de 

Barcelona (EBBRUAB), acordat pel consell de govern de la UAB el 26 d’0ctubre 

de 2005. 

 Estatuto del personal investigador en formación, (EPIF, Real Decreto 63/2006) que 

estableix el regim jurídic general del personal investigador en formació i la seva 

relació amb les entitats públiques i privades a les que estiguin adscrits. 

 Les convocatòries específiques dels diferents programes de beques. 

 Primer Conveni Col·lectiu del Personal docent e Investigador de les Universitats 

Públiques Catalanes. 
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3. FINALITAT 

El propòsit d’aquest Reglament és unificar, en un marc raonat i consensuat, la figura 

del becari UAB que s’origina a les diferents convocatòries. 

En aquest sentit, estableix el marc de reglamentació en tot allò que no queda regulat en les 

normatives anteriorment esmentades, i unifica els criteris i disposicions que han de regir 

l’atorgament i gaudi de les beques de personal investigador en formació de la UAB. 

 

4. ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Són considerades com a beques de personal investigador en formació de la UAB i, per tant, 

sota l’àmbit d’aplicació d’aquest reglament: 

i) Les beques de formació de personal investigador dels programes propis 

convocades per  la UAB, i les beques de departaments de la UAB (Article 1.2. c 

de l’EBBRUAB), 

ii) Les beques convocades per la UAB amb càrrec a projectes europeus, contractes 

o convenis d’investigació (Article 1.2. d de l’EBBRUAB), 

iii) Altres beques de recerca, atorgades per institucions publiques o privades la 

convocatòria de les quals hagi estat prèviament reconeguda per la Comissió 

d’Investigació de la UAB (Article 1.2. e de l’EBBRUAB), 

Aquestes beques poden articular-se mitjançant dues tipologies específiques: Beques de 

formació de personal investigador en formació i Beques de suport a la investigació. 

 

5. BEQUES DE FORMACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓ 

5.1. Objecte 
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Ajuts en forma de retribució en diners per a la realització dels cursos de postgrau i de la  

tesi doctoral, en el marc d’un programa de postgrau de la UAB (doctorat o màster 

d’iniciació a la recerca). 

5.2. Requisits 

5.2.1. Podran ser beneficiàries d’una beca aquelles persones que estiguin en possessió del 

títol de llicenciat, enginyer o arquitecte. No hi ha data límit d’obtenció de la corresponent 

titulació. Els títols obtinguts en altres països o en centres espanyols no oficials hauran de 

ser convalidats o reconeguts. Si no compleixen aquest requisit, podran ser acceptats en els 

següents supòsits: 

a) S’haurà de justificar que els documents estan admesos a tràmit de convalidació o de 

reconeixement per les autoritats competents.  

b) Es considerarà que el títol està reconegut quan el sol·licitant acrediti haver estat 

admès en un programa de postgrau, de la UAB o d’una universitat del sistema 

universitari català. 

5.2.2. El beneficiari de la beca caldrà que estigui inscrit en un programa de postgrau 

(doctorat o master d’iniciació a la recerca) de la UAB. 

5.3. Durada, dedicació i règim de contractació 

La durada mínima de l’ajut serà d’un any i la màxima de quatre. La dedicació serà a temps 

complet. 

Aquest període màxim ha de distribuir-se en una primera etapa de beca per a la 

realització de crèdits ECTS o de doctorat i inici de la tesi doctoral; i una segona etapa 

de contracte en formació per a la realització i lectura de tesi. La durada de cada etapa, 

s’explicitarà en la convocatòria de cada beca. 

5.4. Incompatibilitats 
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Aquest tipus de beca es incompatible amb vinculacions contractuals o estatutàries que 

puguin restar exclusivitat a la dedicació a la recerca. En el supòsit d’incompatibilitat 

sobrevinguda, la universitat procedirà a la revocació de la beca.  

El vicerectorat d’investigació podrà autoritzar les percepcions que procedeixin de tasques 

docents (cursos, conferències o ponències) o investigadores (llibres o articles), directament 

associades amb la recerca duta a terme pel becari, sempre i quan tinguin un caràcter 

esporàdic i no habitual. Aquestes activitats no podran superar el 30% de l’import anual 

íntegre de la beca. 

La finalització de la beca no determina cap tipus de compromís per part de la universitat en 

relació amb la posterior incorporació del becari a la plantilla del centre.  

5.5. Retribucions 

Les retribucions referides a aquesta modalitat seran les aprovades anualment per la 

comissió d’investigació. 

5.6. Docència 

La beca podrà estar associada a un programa de col·laboració en tasques docents, amb 

finalitat formativa.  

Aquesta col·laboració docent haurà de quedar recollida en la convocatòria de beca 

corresponent i en cap cas no significarà que el becari tingui responsabilitat sobre 

l’assignatura, en la seva part teòrica, ni en la seva programació.  

Aquestes col·laboracions hauran de ser aprovades pel departament, prèviament a la 

publicació de la convocatòria, i certificades pels departaments implicats als efectes de 

currículum. 

5.7. Interrupcions  

El vicerectorat d’Investigació podrà concedir la interrupció temporal de gaudi de la beca a 
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petició raonada de l’interessat, sense percepció econòmica i amb la conformitat expressa 

del director del treball de tesi i del responsable del departament, l’institut o centre de 

recerca.    

Les interrupcions per causa d’incompatibilitat de percepcions no podran ser superiors a un 

any en el decurs del període de gaudi de la beca i les seves possibles renovacions. 

Excepcionalment el vicerectorat d’Investigació podrà autoritzar interrupcions de durada 

superior. 

Les suspensions per maternitat, adopció o acolliment, preadoptiu o permanent, de menors 

de sis anys tindran la mateixa durada que les legalment establertes per organismes superiors 

per a aquests casos. Durant aquest període es mantindrà el 100% de la percepció de la beca. 

Per al període de suspensió, es prolongarà la beca de primera etapa o el contracte segons la 

normativa laboral vigent. 

 

6. BEQUES DE SUPORT A LA RECERCA 

6.0. Antecedents 

En el punt 5 d’aquest Reglament es desenvolupa la normativa de beques per totes aquelles 

persones investigadores en formació que estan matriculades en un programa de màster 

oficial o de doctorat i que la finalitat del procés sigui la consecució de la tesi doctoral. En 

aquest punt 6 es volen recollir altres situacions que es poden plantejar durant la carrera del 

PIF, i en les que es donin aquelles casuístiques que planteja la formació del personal 

investigador que, per la seva naturalesa, el gaudi de la beca no els condueix específicament 

a la consecució de la tesi doctoral, per la qual cosa el beneficiari no ha d’estar 

necessàriament matriculat a un màster o doctorat, i la durada de la beca és per un període de 

temps curt i limitat.  
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Per tant, a la convocatòria de la “Beca de suport a la Recerca (BSR)” es contemplaran 

necessàriament els següents requeriments: (a) el PIF pot o no estar matriculat a un master 

oficial o doctorat; (b) la finalitat del gaudi de la beca ha de ser per períodes curts; (c) que la 

“Beca de suport a la Recerca (BSR)” ha de formar part de la seva carrera formativa com a 

investigador. En conseqüència, la convocatòria d’una beca BSR necessàriament haurà 

d’especificar quin tipus de formació de recerca tindrà la persona que la gaudeixi; i a més, 

quins resultats de recerca s’esperen obtenir amb la BSR. Així, es pot recollir en aquest 

reglament a totes aquelles persones investigadores en formació que necessiten o volen 

complementar estades curtes en grups de recerca que són del seu interès. 

6.1. Objecte 

Ajuts en forma de retribució en diners per a desenvolupar l’acció formativa fora del que és 

estrictament un programa de formació de postgrau. 

6.2. Requisits 

Podran ser beneficiàries d’una beca aquelles persones que estiguin en possessió del títol de 

llicenciat, enginyer o arquitecte. Els títols obtinguts en altres països o en centres espanyols 

no oficials hauran de ser degudament reconeguts o convalidats. Als efectes de sol·licitar 

una beca, es podrà considerar que el títol està reconegut si el sol·licitant acredita haver estat 

admès en un programa de postgrau  d’una universitat del sistema universitari català. 

6.3. Durada, dedicació i règim de contractació 

La durada màxima de la beca serà d’un any, no renovable, i podrà gaudir-se en períodes 

inferiors, consecutius o no, sempre que el total acumulat no sigui superior a un any; i en un 

màxim de dues convocatòries. 

La dedicació podrà ser variable, d’acord amb el que estableixi la convocatòria, amb un 

mínim de dedicació del 25% de la dedicació a temps complert. 
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6.4. Incompatibilitats 

Aquest tipus de beca només es incompatible amb vinculacions contractuals o estatutàries en 

els supòsits de dedicació a temps complet. En el supòsit d’incompatibilitat sobrevinguda, la 

universitat procedirà a la revocació de la beca.  

La finalització de la beca no determina cap tipus de compromís per part de la universitat en 

relació amb la posterior incorporació del becari a la plantilla del centre. 

6.5. Retribucions: 

La retribució serà la mateixa que la que s’estableix per a la beques de personal investigador 

en formació, proporcional a la dedicació assignada.  

6.6. Docència 

Aquesta beca  no pot donar lloc a la col·laboració en tasques docents. 

 

7. DRETS I DEURES DE LES BECARIES I BECARIS DE RECERCA DE LA UAB 

Els drets i deures de les becaries i dels becaris de recerca propis de la UAB són els que 

s’estableixen en els articles 5 i 6 de l’EBBRUAB. 

Amb caràcter general, el projecte, conveni o ens que atorgui la beca es farà càrrec del 

finançament de l’import de la matrícula dels estudis de postgrau dels becaris. Aquest import 

s’ingressarà directament a la corresponent Gestió Acadèmica o a l’Escola de Doctorat, 

segons escaigui. 

Pel que fa als drets manifestats en l’article 5.1. l ,m de l’EBBRUAB, cada convocatòria 

específica establirà les condicions amb les quals hi poden concórrer els becaris i becàries de 

recerca de la UAB i els termes precisos en què l’ens que finança la beca es fa càrrec de les 

despeses que pot originar l’exercici d’aquests drets.  
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Els altres aspectes específics que puguin ser d’aplicació per a cada beca, quedaran recollits 

en la corresponent convocatòria de beques. 

 

8. DISPOSICIÓ FINAL 

8.1 Aquest reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva aprovació pel Consell de Govern 

de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

 

9. DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 

9.1 Les beques subjectes a l’aplicació d’aquest  reglament atorgades amb anterioritat a la 

seva entrada en vigor es regiran per les normatives vigents en el moment de la concessió de 

l’ajut. 

9.2 L’aplicació d’aquest reglament no serà efectiva en el cas de les beques finançades 

mitjançant projectes o convenis de recerca amb el pressupost negociat i signat amb 

anterioritat a la seva entrada en vigor. 

 


