Aprovat pel Consell de 28 de novembre de 2006. ACGUV 244/2006

REGLAMENT DE BEQUES DE COL·LABORACIÓ
DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
La Universitat de València ofereix als estudiants la possibilitat de realitzar diferents tipus
de tasques de col·laboració en diversos serveis i òrgans. Atès que la Universitat de València
no compta amb una normativa que les regule i en un context en què recentment han quedat
redefinides i especificades altres figures com les beques d’investigació vinculades a
projectes, el Consell de Govern aprova el reglament general que ha de regular el
funcionament d’aquestes tasques de col·laboració dels estudiants.
La concessió de les beques regulades per aquest reglament ha de regir-se pels principis d’
igualtat, mèrit i publicitat.
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1
1. La Universitat de València ofereix als estudiants de primer, segon i tercer cicle la
possibilitat de realitzar tasques de col·laboració en els diferents òrgans i serveis de la
institució, amb la finalitat de complementar-ne la formació acadèmica i facilitar-ne la
incorporació al món del treball mitjançant la realització d’activitats pràctiques i formatives,
fixades per la convocatòria de la beca de col·laboració.
2. Aquestes beques es trobaran inserides en un programa o pla d’actuació d’un vicerectorat
o centre, i en el mateix quedaran especificades les activitats formatives i pràctiques que
seran objecte de la beca.
3. Als efectes que estableix aquest reglament, té la consideració de beca de col·laboració
qualsevol quantitat o benefici que la Universitat de València concedisca als seus estudiants
de primer, segon i tercer cicle per a la realització de les tasques de col·laboració
esmentades. En qualsevol cas, el Consell de Govern vetllarà perquè les compensacions
siguen adequades a les tasques a realitzar.
4. Aquest reglament no és aplicable a les beques que siguen específicament finançades per
convocatòries, projectes o contractes de recerca i que es regulen pel Reglament de
nomenament de becaris propis a càrrec de projectes, convenis i contractes d’investigació.
5. Les beques de col·laboració no constituiran cap relació laboral amb la Universitat de
València, ni implicaran cap compromís quant a la possible incorporació dels estudiants
beneficiaris a l’estructura de personal universitària.
6. És responsabilitat de la unitat que faça la proposta vetllar per la bona gestió formativa,
que ha de ser la finalitat fonamental de l’objecte de la convocatòria.
7. La durada mínima d’una beca serà d’un mes i la màxima de 10 mesos.
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8. Les tasques de col·laboració, en cap cas, podran comportar una dedicació superior a 25
hores setmanals. Aquestes s’han de fixar en les bases de la convocatòria, i el règim de
dedicació haurà de ser compatible amb la necessària dedicació dels estudiants a les seues
tasques ordinàries de formació.
9. Durant el seu gaudi, la beca de col·laboració serà incompatible amb qualsevol altra ajuda
concedida amb la mateixa finalitat pel Ministeri o la Conselleria amb competència en
educació superior, o per qualsevol altre organisme públic o privat. Les bases inclouran el
tipus d’incompatibilitat.
No serán incompatibles les beques de col·laboració regulades en aquest Reglament amb les
beques i ajudes a l'estudi de caràcter general per a estudis universitaris.
Per a qualsevol casuística sobre compatibilitat de la beca de col·laboració no prevista en
aquest Reglament se sol·licitarà el reconeixement o autorització de compatibilitat, al Rector
o Rectora, prèviament a l'atorgament de la corresponent credencial.
CONVOCATÒRIA
Article 2
1. El Vicerectorat d’Estudis convoca, si escau, les beques de col·laboració a proposta d’un
vicerectorat o centre, i és l’òrgan encarregat de portar el seguiment administratiu d’aquestes
beques de col·laboració.
2. Les bases de la convocatòria hauran de contenir obligatòriament les previsions següents:
a. La denominació i descripció concreta de l’activitat de col·laboració que han de
realitzar els adjudicataris, amb menció expressa del servei, centre, departament o
unitat on s’hagen de dur a terme les tasques.
b. Delimitació del col·lectiu d’estudiants al qual s’adreça la convocatòria.
c. Durada de l’activitat de col·laboració.
d. Dotació econòmica.
e. Partida pressupostària per la qual es faran els pagaments.
f. Designació del tutor o tutora de la beca i determinació de les tasques que ha de
realitzar com a tal.
g. Requisits que han de complir els candidats.
h. Barem aplicable. Desglossament amb puntuació dels mèrits.
i. Documentació que cal presentar amb la sol·licitud. El termini i el lloc de
presentació.
j. Composició de la Comissió d’Avaluació.
k. Recursos que les persones interessades poden interposar contra la convocatòria i
contra la resolució d’adjudicació de la beca.
l. El règim de incompatibilitats al que es refereix l’apartat 9 del article 1.
m. Si s’escau, memòria/projecte de l’activitat a realitzar.
n. Determinació del tauler d’anuncis de referència de la beca
o. Qualsevol altra informació addicional que es considere oportú d’incloure en les
bases.
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3. Hi haurà tres convocatòries anuals. L’exposició de les bases de les convocatòries i les
convocatòries corresponents s’efectuaran, mitjançant l’aprovació del rector o la autoritat
universitària que delegue en aquesta matèria, pels mitjans habituals en els taulers d’ anuncis
dels vicerrectorats o centres implicats i, a efectes informatius, a la pàgina web de la
Universitat i als ADRs.
SOL·LICITUD DE BEQUES
Article 3
1. Podran sol·licitar beques de col·laboració les persones que, a més de complir els requisits
establerts en aquesta convocatòria, reunisquen els requisits següents:
a. Ser estudiant de la Universitat de València en qualsevol dels ensenyaments de
primer, segon o tercer cicle.
b. Tenir un mínim de 90 crèdits superats en els estudis en què es matricula si és
estudiant de primer cicle.
c. Matricular-se d’un mínim de 30 crèdits o d’un nombre inferior si amb aquesta
matriculació finalitza la carrera, o bé, si es tracta d’una matrícula semestral, cursar
estudis de màster o de tercer cicle.
d. Només es pot ser adjudicatari d’una beca de col·laboració en les mateixes tasques i
en el mateix servei o unitat com a màxim en dues ocasions al llarg dels estudis en
aquesta Universitat.
e. L’estudiant que mantinga una relació laboral amb la Universitat no podrà gaudir a
cap beca de col·laboració.
2. Les sol·licituds es presentaran, amb un imprès normalitzat, al Registre General o en
qualsevol registre oficial, en el termini establert en les bases de la convocatòria. Les
persones interessades hauran d’adjuntar a la sol·licitud la documentació següent:
a. Una fotocòpia del document nacional d’identitat.
b. Curriculum vitae, en el qual s’especifique el nivell de formació i l’experiència. S’ha
d’acompanyar, necessàriament, de l’oportuna documentació acreditativa dels mèrits
al·legats.
c. Memòria/projecte de l’activitat que cal realitzar en els termes que s’indique en la
convocatòria.
d. Expedient acadèmic, si el sol.licitant ha cursat una part dels seus estudis fora de la
Universitat de València. Si tota la carrera ha estat cursada a la Universitat de
València, el negociat corresponent inclourà directament l’expedient.
e. Qualsevol altra informació que conste en els bases de la convocatòria o que la
persona interessada considere oportú aportar-hi.
3. Els candidats es responsabilitzen de l’autenticitat i la veracitat de les dades consignades
en la sol·licitud i documentació complementària.
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RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ
Article 4
1. La valoració dels mèrits al·legats pels candidats es farà mitjançant una comissió
integrada per:
a. El vicerector o vierectora d’Estudis o persona en qui delege, que exercirà la
presidència de la comissió.
b. La persona responsable del vicerectorat o centre que va tenir la iniciativa de
convocar la beca de col·laboració.
c. Si s’escau, el tutor o la tutora de la beca.
d. Un representant dels estudiants, nomenat per la Delegació del rector d’Estudiants.
e. Un membre del personal d’administració, que hi actuarà com a secretari o
secretària.
2. En la selecció dels candidats es tindran en compte els criteris següents:
a. Adequació de coneixements i aptituds personals al perfil i les tasques de la beca de
col·laboració que consten en la convocatòria.
b. Expedient acadèmic.
c. Coneixements d’informàtica,
convocatòria.

segons les especificacions concretes de la

d. Coneixements de valencià.
e. Altres mèrits.
La Comissió de Valoració podrà entrevistar els candidats si ho considera oportú.
3. La Comissió de Valoració establirà les seues normes de funcionament, d’ acord amb l’
article 229 dels Estatuts de la Universitat de València. Els acords s’adoptaran amb el vot
favorable de la majoria dels membres assistents, i en cas d’empat, dirimirà el vot de la
Presidència.
4. La Comissió de Valoració podrà aconseguir tota la informació que necessite de qualsevol
òrgan de la Universitat de València i de qualsevol altra entitat o organisme, públic o privat,
per tal de comprovar la veracitat i l’autenticitat de les dades i els documents que hagen
aportat les persones interessades.
5. La resolució de la comissió, als efectes de notificació, es publicarà en el tauler d’anuncis
determinat a la convocatòria.
6. Les propostes d’ adjudicació de les beques que eleve la Comissió de Valoració cal que
estiguen motivades. El nomenament de becaris o becàries correspon al rector o rectora o al
vicerrector o vicerrectora en que delegue.
7. Contra les resolucions de la Comissió de Valoració podrà interposar-se recurs
administratiu davant del rector d’acord amb la normativa vigent.
8. La Universitat de València expedirà la corresponent credencial.
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Article 5. Rescisió de la beca
L’adjudicació de la beca podrà ser revisada per mitjà d’expedient contradictori la resolució
del qual podrà donar lloc a la pèrdua del dret a la mateixa i a la devolució de les quantitats
indegudament percebudes, en el cas d’ocultació o falsejament de dades.
Així mateix, es podrà perdre la condició de becari en els casos de desatenció de les
activitats i programa de la beca, pèrdua de la condició d’estudiant de la Universitat de
València, trobar-se sotmès en causa de incompatibilitat o de sanció disciplinària.
Article 6 Assegurança
Els beneficiaris gaudiran de l'assegurança escolar en els termes establerts en la legislació
vigent. I si és el cas, de l’assegurança que corresponga d'acord amb la pòlissa contractada
per la Universitat de València.
Article 7.
Es capacita el Vicerectorat d’Estudis per a la resolució de les incidències que es pugen
presentar en l’aplicació d’aquesta normativa.
Disposició final: Aquest reglament entrarà en vigor el dia següent a la seua aprovació en el
Consell de Govern.

