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UNIVERSITAT DE LLEIDA
RESOLUCIÓ
de 22 de febrer de 2010, per la qual s’acorda fer pública l’actualització del Reglament de becaris.
Resolució de 22 de febrer de 2010, per la qual s’acorda fer pública l’actualització
del Reglament de becaris que realitzen la seva activitat a la Universitat de Lleida
(Resolució de 27 de setembre de 2004).
De conformitat amb el que disposa l’article 52 1) de la Llei 30/1992 de procediment administratiu de les administracions públiques i el procediment administratiu
comú, de 26 de novembre, en virtut del qual perquè produeixin efectes jurídics,
les disposicions administratives s’han de publicar en el diari oficial corresponent.
I amb l’article 64.o) dels Estatuts de la Universitat de Lleida, en virtut del qual el
rector exerceix totes les facultats de govern i administració derivades del seu càrrec
que li atribueixen els Estatuts i la legislació vigent i les no atribuïdes expressament
als altres òrgans.
RESOLC:
Acordar la publicació de l’actualització del Reglament de becaris que realitzen
la seua activitat a la Universitat de Lleida, aprovada pel Consell de Govern de la
Universitat de Lleida en la sessió de 29 de gener de 2010.
Lleida, 22 de febrer de 2010
JOAN VIÑAS SALAS
Rector
REGLAMENT DELS BECARIS I BECÀRIES QUE REALITZEN LA SEUA
ACTIVITAT A LA UNIVERSITAT DE LLEIDA
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Universitat de Lleida va aprovar el Reglament dels becaris que realitzen la
seua activitat en aquesta universitat en la sessió de la Junta de Govern de 5 de
setembre de 2000 i en la sessió del Consell Social de 21 de desembre de 2000, i el
va fer públic mitjançant un anunci publicat al DOGC núm. 3360, de 2 d’abril de
2001, a l’empara de la Llei orgànica 11/1983, de 25 d’agost, de reforma universitària,
vigent en aquell moment.
Paral·lelament a l’aplicació del Reglament dels becaris, la nostra universitat també
disposava d’una normativa reguladora de la figura del becari predoctoral de la UdL,
aprovada en la sessió de la Junta de Govern de 26 de gener de 1996.
D’altra banda, la UdL va aprovar, en la sessió del Consell de Govern de 27 de
maig de 2004, la normativa reguladora de la docència universitària impartida per
determinats becaris, prevista en l’article 129 dels Estatuts.
La Llei orgànica 6/2001 d’universitats, la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats
de Catalunya; i el Decret 201/2003, de 26 d’agost, pel qual s’aproven els Estatuts
de la Universitat de Lleida, van canviar substancialment la política de beques. Tant
la Llei orgànica d’universitats com la Llei d’universitats de Catalunya van establir
com un dels objectius de les universitats la formació d’investigadors i investigadores; a més, la Llei d’universitats de Catalunya esmenta la necessària articulació
d’una política específica de beques i ajuts per a la formació investigadora, i preveu
que els becaris o becàries de recerca que tenen la consideració d’investigadors o
investigadores en formació, han de tenir els drets i les obligacions que estableixi
cada universitat en la seva normativa interna.
Per tal d’actualitzar el reglament a la nova situació legislativa el Consell de Govern
va aprovar, el 24 de setembre de 2004, un nou Reglament de becaris.
A hores d’ara, el marc normatiu universitari ha variat considerablement en els
darrers cinc anys. Així, el 3 de febrer de 2006 es va publicar en el BOE el Reial
decret 63/2006, de 27 de gener, pel qual s’aprovava l’Estatut del personal investigador en formació, i que derogava l’anterior Reial decret 1326/2003, de 24 d’octubre.
L’entrada en vigor de la modificació de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre,
d’universitats; per la Llei orgànica 4/2007, juntament amb el fet de la nova regulació dels estudis de doctorat, fa necessari novament modificar alguns articles del
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reglament de becaris de la UdL per adequar-lo a la nova situació jurídica, i donar
d’aquesta forma resposta eficaç a problemes que s’han anat detectant en els darrers
anys, sorgits de la pràctica administrativa concreta en aquest àmbit. Es tracta d’una
norma que s’ha d’adequar a un context normatiu i educatiu diferent.
Amb la finalitat de fer un document únic relatiu a la regulació del tema dels becaris que realitzen la seua activitat a la UdL, s’ha redactat el present Reglament, que
intenta establir un marc d’actuació que permeti potenciar la formació dels estudiants
com a futurs professionals, tenint sempre present la situació de la Universitat de
Lleida en el marc universitari actual.
TÍTOL I
Els becaris de la Universitat de Lleida
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1
Concepte, naturalesa i modalitats
Als efectes d’aquest Reglament, té la consideració de beca qualsevol quantitat
o benefici que la Universitat de Lleida concedeix als estudiants amb la finalitat de
contribuir a la seua formació i potenciar la futura incorporació al món del treball
mitjançant la realització d’activitats pràctiques en els centres universitaris.
Són objecte de regulació les beques vinculades a les activitats de recerca, suport
a la docència i col·laboració en la gestió i serveis de la Universitat de Lleida que
convoca la universitat en les modalitats següents:
a) Becaris graduats o d’investigació, d’acord amb els articles 129 i 130 dels
Estatuts de la Universitat de Lleida.
b) Becaris adscrits a contractes, convenis o projectes d’investigació a l’empara
de l’article 179.2 dels Estatuts de la Universitat de Lleida.
c) Becaris de col·laboració en instituts, fundacions, serveis, centres tecnològics
o activitats universitàries de la Universitat de Lleida per completar la formació
acadèmica.
Article 2
Règim i durada de les beques
L’atorgament d’una d’aquestes beques comporta l’obligació de dur a terme les
activitats de col·laboració determinades en la convocatòria.
Les relacions entre la persona beneficiària d’una d’aquestes beques i la Universitat de Lleida es regeixen pel que disposen les bases de cada convocatòria, per
les disposicions d’aquest Reglament, per la normativa de caràcter acadèmic de la
Universitat de Lleida i per les disposicions de dret administratiu estatal o autonòmic
que hi siguin aplicables.
Les beques han de tenir la durada màxima assenyalada en els capítols segon,
tercer i quart del títol I d’aquest Reglament.
Article 3
Activitats dels becaris
Les activitats dels becaris han de tenir caràcter formatiu i són les que es determinen en les bases de cada convocatòria, les quals també han de preveure un pla
de formació adreçat als becaris.
Cada becari o becària ha de tenir assignat un tutor o tutora en la unitat estructural
a la qual estigui adscrita la beca. El tutor o tutora té la responsabilitat d’orientar el
becari o becària, fixar les tasques concretes que ha de realitzar, d’acord amb les
bases de la convocatòria, i revisar l’informe final d’acabament de la beca. En el
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cas dels becaris que tinguin la condició d’alumnes de doctorat, la formació com a
becari o becària ha de tenir lloc en el departament corresponent al seu programa
de doctorat i amb vinculació directa al contingut d’aquest.
Cada convocatòria ha d’assenyalar, si escau, el perfil més idoni dels becaris.
Article 4
Responsabilitats
Els tutors són els responsables del correcte acompliment de les activitats que facin
els becaris d’acord amb el que estableixen les bases de la convocatòria.
Article 5
Criteris de selecció i nomenament dels becaris
El procés de selecció s’ha de fixar en la convocatòria i s’ha d’ajustar a les normes
previstes en el procediment administratiu comú, en defecte de les específiques que
els puguin ser d’aplicació. Per a les convocatòries pròpies de la UdL s’han d’aplicar
els principis i els criteris següents:
a) Principis de mèrit, capacitat i igualtat d’oportunitats per a l’estudi.
b) Concurrència i publicitat.
c) Vinculació de contingut o projecció professional entre la formació del becari
o becària i les tasques que li són assignades.
d) La selecció, la valoració i la proposta d’adjudicació ha d’anar a càrrec d’una
comissió de cada unitat estructural que s’ha de definir en cada convocatòria.
El nomenament dels becaris correspon al rector o rectora de la Universitat de
Lleida, a proposta de la comissió d’avaluació prevista en la convocatòria. Una vegada
nomenat, al becari o becària se li proporcionar la credencial, i se li ha d’assignar
el tutor o tutora, el qual ha d’acceptar la designació. També s’ha de comunicar el
nomenament al Registre de becaris.
Article 6
Contingut de les convocatòries
Les bases de cada convocatòria han de contenir ineludiblement les previsions
següents:
a) La denominació i descripció concreta, clara i precisa de l’activitat que ha
de fer la persona adjudicatària, amb una menció expressa de l’adreça de la unitat
estructural on s’ha de dur a terme l’activitat.
b) La indicació del col·lectiu d’estudiants o titulats universitaris al qual es dirigeix
la convocatòria.
c) La durada de les activitats com a becari o becària, amb una menció dels terminis en què s’han de dur a terme.
d) El benefici o la dotació econòmica total assignada.
e) La partida pressupostària a càrrec de la qual s’efectuaran els pagaments
corresponents.
f) El nombre de beques.
g) El temps, expressat en hores setmanals, de dedicació del becari o becària.
h) La persona responsable de qui dependrà el becari o becària.
i) Les obligacions del becari o becària.
j) Els requisits que han de complir els candidats i els mèrits que es consideren
en la selecció.
k) La documentació que cal presentar amb la sol·licitud, el termini i el lloc de
presentació.
l) La composició de la comissió d’avaluació, el termini de resolució de la convocatòria i la indicació dels llocs i els mitjans a través dels quals se’n farà la publicació
oficial.
m) Els recursos que les persones interessades poden interposar contra la convocatòria i contra la resolució d’adjudicació de la beca.
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n) La facultat del vicerectorat responsable de la convocatòria per aclarir qualsevol
dubte que pugui sorgir en la interpretació de les bases.
o) L’acceptació de les prescripcions de les bases de la convocatòria i de les disposicions d’aquest Reglament pel sol fet de presentar la sol·licitud.
p) El pla de formació del becari o becària.
Article 7
Registre de becaris i credencials
S’estableix un registre únic i centralitzat de becaris, supervisat pel vicerectorat responsable de l’estudiantat, en el qual s’ha de prendre nota de les altes
i baixes, ordenades per cada modalitat, i, a més, hi ha de figurar una succinta
referència a les característiques de les beques pel que fa a l’objecte, la durada
i la quantia.
Un cop feta la inscripció del becari o becària en el Registre, se li expedirà una
credencial de becari amb els efectes, les responsabilitats i les limitacions que conté
el present Reglament. En la credencial ha de constar la modalitat de la beca, la
convocatòria, la quantia i la durada.
Article 8
Drets dels becaris
Amb caràcter general, els becaris tenen els drets següents:
a) Rebre les percepcions expressament recollides en la credencial, d’acord amb
les corresponents disponibilitats pressupostàries.
b) Fer ús de les instal·lacions i els serveis universitaris, atenint-se a les respectives
normes reguladores.
c) Ser informats de les qüestions que afecten la vida universitària.
d) Participar en els òrgans de govern i de gestió de la Universitat en els termes
previstos en els Estatuts i les normes de desenvolupament estatutari.
e) Rebre de forma efectiva la formació establerta en el pla de formació indicat
en la convocatòria.
f) Assistir a exàmens, tutories i altres deures propis de l’ensenyament en què
estiguin matriculats.
Els drets dels becaris s’han d’entendre modulats de conformitat amb les condicions
específiques que, si és procedent, estableixi la respectiva convocatòria.
A més dels drets anteriors, els becaris graduats i els assimilats a aquests tenen la
possibilitat d’impartir docència amb les condicions fixades en aquest Reglament.
Article 9
Assegurances
Els becaris tenen l’assegurança escolar en els termes establerts per la legislació
vigent. En el cas que la persona beneficiària de la beca no pugui acollir-se a l’assegurança escolar, la Universitat de Lleida li ha d’exigir que subscrigui una pòlissa
d’assegurança per tal de cobrir les prestacions que ofereix l’assegurança escolar,
sempre que no en tingui una altra de concertada.
Article 10
Deures dels becaris
El becari o becària ha de complir les obligacions següents:
a) Observar els Estatuts i les normatives de la Universitat de Lleida.
b) Presentar-se al tutor o tutora en la data prevista per concretar els aspectes als
quals fa referència l’article 6. La manca d’incorporació o la no-assistència ulterior
injustificada s’interpreten com a renúncia a la beca.
c) Realitzar la seua tasca amb aprofitament, d’acord amb el pla prèviament
acordat amb el tutor o tutora.
d) Informar i respondre de la seua activitat.
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e) Fer un ús adequat de les instal·lacions i dependències universitàries.
f) Seguir les normes d’higiene i seguretat en cada àmbit o unitat estructural.
Article 11
Restriccions
a) El fet de gaudir d’una beca de col·laboració de la UdL no significa l’exempció
dels preus públics universitaris.
b) Els becaris no poden ocupar, ni transitòriament, cap càrrec universitari tret
que es tracti de càrrecs per als quals existeixi autorització expressa dels Estatuts
de la UdL, perquè siguin d’òrgans oberts a la provisió per qualsevol membre de la
comunitat universitària o perquè siguin càrrecs derivats de la condició de representants dels alumnes.
Article 12
Incompatibilitats
La condició de becari de la Universitat de Lleida és incompatible amb la percepció
d’altres ajuts o beques atorgats pel mateix període de temps. Aquesta o qualsevol
altra circumstància de possible incompatibilitat o pèrdua dels requisits necessaris
per gaudir de la beca, s’ha de comunicar immediatament al vicerectorat responsable
de la convocatòria per tal que elevi una proposta a aquest respecte.
Queden exclosos d’aquesta incompatibilitat els estudiants que tinguin ajuts a
l’estudi de grau concedits per qualsevol administració pública.
Article 13
Absències
L’absència del becari o becària està justificada, i no comporta la pèrdua de la
dotació econòmica, en els supòsits següents:
a) Presentació als exàmens fixats per les convocatòries oficials i assistència a les
pràctiques obligatòries. Aquestes circumstàncies s’han d’acreditar degudament.
b) Malaltia, acreditada amb un justificant mèdic. Sempre que la durada de l’absència no superi el 20% de la durada total de la beca es pot conservar la condició
de becari.
c) Durant els períodes de Nadal i Setmana Santa, si així es preveu en les bases
de la convocatòria, així com els dies declarats festius per la Universitat de Lleida,
i sempre amb l’acord i l’autorització del tutor o tutora.
Article 14
Renúncia i suspensió
El becari o becària pot sol·licitar la renúncia de la beca al vicerectorat responsable
de la concessió, amb la comunicació prèvia al tutor o tutora, amb una antelació
mínima de deu dies hàbils.
Per motius greus, i amb l’informe favorable del responsable del becari o becària,
es pot sol·licitar al vicerectorat corresponent la suspensió de la beca, sempre que
aquesta suspensió no excedeixi una tercera part de la durada total de la beca. Durant
el període en què estiguin interrompudes les tasques, la persona adjudicatària no
percebrà la dotació econòmica que comporta la beca.
Article 15
Extinció de les beques
Les beques finalitzen per les causes següents:
a) Informe desfavorable del tutor o tutora. En aquest cas la resolució és competència del vicerectorat corresponent.
b) Renúncia escrita de la persona interessada.
c) Pèrdua de les condicions o requisits de nomenament.
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d) Absència justificada per malaltia, quan aquesta es prolongui per un temps
superior al 20% de la durada total de la beca.
e) Altres causes especificades en la convocatòria.
Article 16
Pèrdua de la condició de becari
Qualsevol incompliment dels deures fixats en l’article 10 és motiu suficient per
perdre la condició de becari, després de la tramitació i la resolució del corresponent
expedient administratiu.
Correspon al vicerectorat responsable de la concessió de la beca la instrucció de
l’expedient al qual al·ludeix l’apartat anterior. El rector o rectora resol els expedients
i pot disposar la suspensió provisional dels efectes econòmics de la beca.
La persona adjudicatària de la beca ha de retornar la credencial expedida en el
termini màxim de cinc dies a partir de l’extinció de la beca.
CAPÍTOL II
Règim particular dels becaris graduats o d’investigació de la UdL
SECCIÓ 1A
Característiques

Article 17
Concepte
Són becaris graduats o d’investigació de la Universitat de Lleida els que, complint
els requisits especificats en les bases de la convocatòria, tenen una titulació superior
cursada en una universitat en un determinat període immediatament anterior a la
data de la convocatòria i reben un ajut a càrrec dels pressupostos i programes de
la Universitat de Lleida.
El període a què fa referència el paràgraf anterior l’ha de fixar cada convocatòria.
Article 18
Modalitats de becaris graduats o d’investigació
D’acord amb el que assenyala l’article anterior, hi ha dos modalitats de becaris
graduats o d’investigació: els becaris graduats predoctorals i els becaris graduats
postdoctorals.
Els becaris predoctorals són els becaris graduats o d’investigació de la UdL que
encara no han llegit la tesi doctoral.
Els becaris postdoctorals són els becaris graduats o d’investigació de la UdL que
tenen el títol de doctor.
Article 19
Activitats
Tal com estableixen els articles 129 i 130 dels Estatuts de la Universitat de Lleida,
els becaris graduats o d’investigació són considerats personal acadèmic en formació de la Universitat de Lleida i la seua relació amb aquesta institució s’esgota en
exhaurir-se el termini de l’ajut concedit.
La seua activitat investigadora ha de ser portada a terme en els grups de recerca
propis de la Universitat de Lleida. A més, poden realitzar tasques docents en els
termes fitxats en la secció 2a d’aquest capítol.
Article 20
Convocatòria i durada
Les convocatòries, que han de ser publicades en el BOU, s’han d’ajustar al que
estableix l’article 6, amb les peculiaritats següents:

Concursos i anuncis

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 5581 – 5.3.2010

17383

a) L’elaboració correspon al vicerectorat responsable de la recerca a la UdL, i
l’aprovació, al Consell de Govern de la Universitat.
b) Les beques poden renovar-se, a petició de la persona beneficiària, fins a tres
vegades consecutives, amb una durada total de quatre anys.
c) A la fi de cada període en què es tingui la condició de becari s’haurà de presentar al vicerectorat responsable de l’activitat de recerca de la Universitat, en el
termini d’un mes, una memòria de la tasca realitzada amb la conformitat del director
o directora de la tesi i el vistiplau de l’investigador o investigadora principal del
projecte o conveni on s’integra el becari o becària.
Article 21
Drets dels becaris
A banda dels drets previstos en l’article 8 d’aquest Reglament, també tenen els
drets específics següents:
a) En el cas de becaris predoctorals, tenir la bonificació en la matrícula en els
cursos de doctorat de la UdL.
b) Poder gaudir d’estades de curta durada convocades per la UdL.
c) Poder participar en projectes de recerca o convenis que gestioni la Universitat
de Lleida o altres institucions en què participi la Universitat.
SECCIÓ 2A

Regulació de la docència universitària
Article 22
Docència
Poden impartir docència de grau en la Universitat tots els becaris graduats o
d’investigació.
Article 23
Requisits
Els becaris previstos en l’article anterior en cap cas poden responsabilitzar-se d’una
assignatura reglada ni impartir-la de forma continuada, però hi poden col·laborar
puntualment sense cap retribució addicional, atès que els contractes de professor
no els són compatibles.
Pel que fa a la impartició de cursos d’especialització, aquests becaris gaudeixen
d’unes condicions anàlogues a les dels professors de la UdL, i en aquest sentit
poden impartir classes en els estudis propis de la UdL i percebre retribucions en
condicions anàlogues a les dels professors, sempre que aquesta col·laboració no
tingui caràcter permanent ni habitual i es compleixin els requisits particulars de la
convocatòria a la qual s’acull la beca.
En tot cas, la dedicació docent no ha d’afectar la dedicació com a becaris; és per
aquesta raó que la dedicació a la docència no pot suposar en cap cas fer més de
quatre crèdits per curs lectiu, o el seu equivalent en el sistema europeu de crèdits,
ni la responsabilitat docent d’una assignatura.
Article 24
Òrgan competent per autoritzar els becaris a impartir docència
Per tal que els becaris previstos en l’article 22 d’aquesta normativa puguin impartir
docència en la Universitat de Lleida cal el permís explícit del vicerector o vicerectora
responsable de recerca mitjançant un document d’autorització.
Article 25
Procediment que s’ha de seguir
El procediment per tal d’obtenir aquest permís explícit és el següent:
a) El becari o becària ha de sol·licitar, per escrit i de forma motiva, amb el visti-
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plau del director o directora de tesi, la participació en la docència universitària. El
director o directora del departament al qual estigui adscrit el professor o professora
responsable del becari o becària ha de remetre, quinze dies naturals abans del començament de cada quadrimestre, un informe-sol·licitud al vicerectorat competent
en matèria de recerca.
b) En aquest informe-sol·licitud s’ha de fer constar el professorat responsable de
l’assignatura o les assignatures, el tipus de beca del becari o becària, la conveniència
d’impartir docència per a la seua formació, el nombre de crèdits que el departament
té intenció d’assignar-li i si la docència és reglada o no.
d) Abans de quinze dies el vicerectorat competent en matèria de recerca ha
d’enviar al departament, si escau, el corresponent escrit de permís, sempre que es
compleixi el que diuen els Estatuts de la UdL i les restriccions de cada convocatòria
específica.
CAPÍTOL III
Règim particular dels becaris adscrits a contractes, convenis o projectes d’investigació
SECCIÓ 1A
Característiques

Article 26
Concepte
Són becaris adscrits a contractes, convenis o projectes d’investigació els estudiants matriculats en una titulació universitària, els estudiants de les universitats
que formen part de l’Institut Joan Lluís Vives o els titulats universitaris que hagin
obtingut el títol durant els cinc anys immediatament anteriors a la data de formalització del conveni o contracte amb la Universitat de Lleida, que compleixen les
bases de la convocatòria i reben un ajut de col·laboració amb departaments, instituts
o professors en l’execució d’un projecte concret d’investigació finançat per entitats
públiques o privades en el marc d’un conveni de col·laboració o d’un contracte de
l’article 178 dels Estatuts de la Universitat de Lleida.
Aquest ajut no pot ser mai inferior al 80% dels ajuts que els organismes oficials atorguen en concepte de beca d’iniciació de la recerca, becari predoctoral
o becari postdoctoral, segons correspongui a estudiants de grau, estudiants de
postgrau o postdoctorals. Per tal de calcular aquest valor s’ha de tenir en compte
la proporcionalitat entre les hores de dedicació de l’ajut oficial de referència i
l’ajut de la UdL.
Article 27
Convocatòria i durada de les beques
La convocatòria, que s’ha de publicar en la web de la universitat i en el tauler
d’anuncis de la unitat responsable de la convocatòria, s’ha d’ajustar al que estableix
l’article 6, amb les peculiaritats següents:
a) L’elaboració correspon als investigadors principals responsables del conveni,
contracte o projecte d’investigació i l’aprovació correspon al departament corresponent, amb indicació de la partida a la qual s’imputa l’import de la beca.
b) Aquestes beques tenen una durada mínima d’un mes i màxima de quatre anys,
i en cap cas poden excedir del període que correspon al conveni, contracte o projecte
concret per al qual es concedeixen. El començament de l’eficàcia del nomenament
de becaris no pot anticipar-se en cap cas a l’autorització del corresponent conveni
o contracte o a la data en què s’autoritzi el nomenament.
c) En cap cas no es pot convocar una beca amb una dedicació diària per sota
del 50% de les hores de dedicació indicades en la convocatòria oficial presa com a
referència en el càlcul a què fa referència l’article 26.
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SECCIÓ 2A

Procediment per adquirir la condició d’assimilat a becari graduat o d’investigació
de la UdL
Article 28
Possibilitat d’adquirir la condició de becari graduat o d’investigació
Els becaris adscrits a contractes, convenis o projectes d’investigació que estiguin
cursant els estudis de doctorat poden sol·licitar l’adquisició de la condició de becari
graduat o d’investigació.
Article 29
Sol·licitud
El responsable del projecte o conveni pot sol·licitar en qualsevol moment a la
Comissió de Recerca que el becari o becària passi a la condició de becari graduat
o d’investigació.
Per poder valorar la sol·licitud s’hi ha d’adjuntar com a mínim la documentació
següent:
a) Imprès normalitzat amb les dades del projecte, del responsable i del becari
o becària.
b) Còpia de la credencial de becari.
c) Còpia de la convocatòria i de l’acta de resolució, on constin els criteris utilitzats
per a la concessió de l’ajut, així com la documentació presentada pels candidats i
qualsevol altra documentació emprada per prioritzar-los.
Article 30
Requisits
Els requisits són els següents:
a) L’ajut ha de tenir una durada mínima d’un any, amb la possibilitat de renovació per anys successius. La durada màxima de l’ajut no pot ser superior a quatre
anys.
b) L’ajut ha d’implicar una quantitat anual equivalent a la que perceben els becaris predoctorals de la UdL i ha d’observar els diversos nivells de retribució que
s’estableixen per a aquests.
c) El becari o becària ha d’estar cursant els estudis de doctorat.
Per al cas que el becari o becària encara no hagi finalitzat el període de formació
de la seva etapa doctoral (Doctorat segons RD 1393/2007 o RD 56/2005) o no tingui
el diploma d’estudis avançats (DEA) (Doctorat segons RD 778/1998) el procés de
selecció dels candidats ha d’haver seguit uns criteris semblants als que s’estableixen
per als becaris predoctorals de la UdL, tenint en compte l’adequació del currículum
dels sol·licitants al projecte al qual s’adscriuen. Pel que fa als que tenen el DEA
(Doctorat segons RD 778/1998) o hagin finalitzat els període de formació de la seva
etapa doctoral (Doctorat segons RD 1393/2007 o RD 56/2005), la consideració com
a becari o becària graduat o d’investigació de la UdL pot ser com a màxim de dos
i tres anys, respectivament.
Article 31
Resolució
La Comissió de Recerca ha de resoldre la sol·licitud en el termini màxim de dos
mesos i n’ha d’informar el Consell de Govern.
Article 32
Renovació
La condició d’assimilat a becari graduat o d’investigació de la UdL s’ha de renovar
anualment, fins arribar a una durada màxima de quatre anys. Aquesta renovació
està condicionada al compliment de tots els requisits exigits, especialment les obli-
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gacions dels becaris en la realització del treball. Si no se sol·licita la renovació en els
termes establerts en aquest procediment, el becari o becària perdrà automàticament
la condició d’assimilat a becari graduat o d’investigació de la UdL.
Per a la renovació anual cal que el responsable del becari o becària presenti la
sol·licitud de renovació, abans de l’acabament del període d’assimilació, juntament
amb la documentació següent:
a) Imprès amb les dades del projecte, del responsable i del becari o becària.
b) Còpia de la credencial de becari.
c) Breu informe del director o directora de la tesi.
d) Acreditació de la inscripció del becari o becària en el programa de doctorat
o, si s’escau, d’haver superat els crèdits matriculats en aquest període de formació
el curs anterior (Doctorat segons RD 1393/2007 o RD 56/2005).
Article 33
Possibilitat d’extensió d’aquest procediment a becaris de centres i instituts de
recerca amb participació de la UdL
La Comissió de Recerca ha d’estudiar cas per cas l’extensió de l’assimilació a
becaris graduats o d’investigació als becaris de centres i instituts de recerca amb
participació de la UdL.
L’acord d’assimilació haurà d’estar motivat, segons criteris d’interès, per la
Universitat de Lleida.
CAPÍTOL IV
Règim particular dels becaris de col·laboració en serveis universitaris
Article 34
Concepte
Són becaris de col·laboració en serveis universitaris els estudiants de pregrau amb
un mínim de 60 crèdits aprovats corresponents a primer curs, o bé els estudiants de
doctorat de la Universitat de Lleida, que compleixen els requisits de la convocatòria
i reben una beca a càrrec dels pressupostos de la Universitat de Lleida.
Article 35
Activitats
D’acord amb l’article 3, les persones beneficiàries d’aquestes beques han de desenvolupar les activitats de suport a les diferents unitats estructurals amb la finalitat de
col·laborar-hi en la gestió i de completar la seua formació teoricopràctica mitjançant
el coneixement dels hàbits i les tècniques pròpies de cada unitat, relacionades amb
els estudis que cursen en la Universitat de Lleida.
En qualsevol cas, la durada i el règim de dedicació de la beca ha de ser compatible
amb el normal desenvolupament dels estudis universitaris del becari o becària.
El becari o becària en cap cas no ha d’exercir cap tipus d’autoritat ni ha de ser el
responsable de les tasques en què pugui col·laborar. En tot moment la seua activitat
ha d’estar dirigida o assessorada per un tutor o tutora.
Article 36
Convocatòria, dedicació i durada de la beca
La convocatòria, que s’ha de publicar en el BOU, s’ha d’ajustar al que estableix
l’article 6, amb les peculiaritats següents:
a) L’elaboració correspon al vicerectorat responsable de l’estudiantat després de
consultar les diferents unitats estructurals de la Universitat de Lleida, les quals li
han de proposar per escrit i amb precisió, i sota la seua responsabilitat, el nombre de
becaris, el projecte que han de desenvolupar, el perfil dels estudiants que sol·liciten,
el pla de formació, el nom dels tutors i un breu resum de les tasques que s’assignaran
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als becaris de col·laboració. L’aprovació correspon al Consell de Govern, sempre
que la corresponent partida pressupostaria hagi estat aprovada pel Consell Social
en el pressupost anual de la UdL.
b) Pel que fa a la dedicació, s’ha de donar facilitats als becaris per tal que puguin
compaginar els estudis amb l’activitat pròpia de la beca.
La dedicació, que s’ha de fixar en la convocatòria, no pot ser superior a 20 hores
setmanals.
c) La durada de la beca no pot ser superior a un any.
TÍTOL II
Becaris d’investigació que desenvolupen la seua activitat a la Universitat de
Lleida
Article 37
Concepte
Són becaris d’investigació els titulats superiors que desenvolupen la seua activitat
en algun grup de recerca de la Universitat de Lleida, però no són nomenats pel rector o rectora de la Universitat de Lleida ni són retribuïts a càrrec dels pressupostos
d’aquesta.
El règim jurídic d’aquests becaris el determina el seu propi estatut.
Article 38
Tipus
Els becaris d’investigació que desenvolupen la seua activitat investigadora a la
Universitat de Lleida poden ser:
a) Becaris dels programes nacionals o autonòmics, o de línies d’ajut internacional,
adreçats específicament a la formació del personal investigador.
b) Becaris homologats. Es tracta dels becaris amb càrrec a programes i convocatòries d’entitats públiques i privades no inclosos en l’apartat anterior. L’homologació
l’ha de fer el Consell de Govern de la Universitat de Lleida, a sol·licitud de l’entitat
concedent o de l’investigador o investigadora responsable i amb la valoració favorable del vicerectorat responsable de la recerca en vista de les condicions de la beca
quant a durada, dotació econòmica i aval investigador.
c) Becaris adscrits. Es tracta dels becaris amb càrrec a programes, convocatòries o
línies de finançament públic o privat no universitari que no estiguin homologats.
Article 39
Particularitats
1. Els becaris d’investigació previstos en els apartats a i b de l’article 38 tenen,
en la seua relació amb la Universitat de Lleida, els mateixos drets que els becaris
graduats de la Universitat de Lleida, i són considerats, d’acord amb l’article 129.2
dels Estatuts de la UdL, personal acadèmic en formació de la Universitat de Lleida.
També poden impartir activitat docent. En aquest cas s’ha de tenir present el que
s’estableix en la secció 2a del capítol 2 del títol I d’aquest Reglament.
2. Pel que fa als becaris adscrits, la persona responsable del grup de recerca
ha de comunicar la dita adscripció al vicerectorat responsable de la recerca, amb
indicació del nom de la persona beneficiària, la durada, l’objecte i la quantia de la
beca. Aquest vicerectorat ha de trametre aquesta informació al Registre de becaris.
Aquests becaris adscrits no tenen la consideració de becaris graduats de ple dret,
i per tant no es consideren personal acadèmic en formació, amb la qual cosa no
poden impartir docència pràctica ni tenen la resta dels drets propis del personal
acadèmic en formació.
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA
El Consell de Govern està facultat per interpretar i desenvolupar el present Reglament, així com per suplir les possibles omissions.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queda derogat el Reglament de becaris que realitzen la seua activitat a la Universitat de Lleida, aprovat per la Junta de Govern de 24 de setembre de 2004 i publicat
al DOGC núm. 4257, de 10 de novembre de 2004.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquest reglament entra en vigor l’endemà de la publicació en el DOGC.
PG-262640 (10.060.091)

*

Concursos i anuncis

