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NORMATIVA REGULADORA DE LES BEQUES CONVOCADES I PROMOGUDES A LA 
UPC DIRIGIDES A LA FORMACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓ 

 
 
Preàmbul 
 
La Universitat Politècnica de Catalunya ha contribuït en els últims anys, a potenciar la 
formació de doctors i investigadors mitjançant la convocatòria anual de beques 
pròpies conegudes com beques UPC recerca, i en els últims 2 anys amb la 
convocatòria anual de beques per a la finalització de la tesi doctoral. 
 
Aquestes convocatòries han respost dins de les possibilitats pressupostàries existents a 
una necessitat de donar resposta a les inquietuds dels nostres estudiants de doctorat 
que, malgrat reunir els requisits de les convocatòries generals de les diferents 
administracions, per l’elevada competitivitat d’aquestes no podien ser beneficiaris 
d’una beca.  
 
Tanmateix, l’experiència al llarg dels anys ens ha demostrat que, el fet d’haver 
d’esperar a la resolució de la convocatòria de les altres administracions per a la seva 
publicació acompanyat també del fet que el nombre de beques que es convoquen 
per part de la UPC no pot donar resposta a l’elevat nombre de sol·licitants, aporta 
també l’efecte no desitjat d’un termini excessiu de temps d’espera per als possibles 
beneficiaris, al marge d’un nogensmenys despreciable nombre d’expectatives no 
cobertes. 
 
L’augment, dins de les possibilitats limitades existents, del nombre de beques i ajuts 
mitjançant l’establiment d’acords amb els grups de recerca organitzacions externes, és 
un dels objectius que ens permetria donar una major resposta a les necessitats 
existents, al marge de possibilitar, mitjançant la creació de coneixement al 
desenvolupament del nostre entorn socioeconòmic més proper. Per tal de progressar 
en aquests objectius, els grups de recerca necessiten d’un marc normatiu de 
referència que els permeti aprofitar les diferents oportunitats. 
 
La publicació recent del RD 63/2006 en el que es recull l’estatut del personal 
investigador en formació, i en aquests i com a novetat la posada en marxa del registre 
general de programes d’ajuts a la recerca, ens determina de forma clara la necessitat 
de nou d’abordar un canvi en el marc normatiu actual, i al mateix temps del format de 
la convocatòria anual, per tal de vetllar que aquesta compleixi amb la màxima 
eficiència els objectius desitjats. 
 
 
De forma concreta, les beques convocades i promogudes a la UPC dirigides a la 
formació de personal investigador en formació, es regiran a partir del moment de 
l’aprovació de la present d’acord a les següents: 
 
Bases 
 
Primera. Aquesta normativa té per objectiu establir el marc de les beques convocades 
i promogudes a la UPC dirigides a la formació de personal investigador en formació, i 
per tant, al desenvolupament de la seva formació i especialització científica o tècnica 
a través dels corresponents programes i estudis oficials de doctorat. 
 
No queden inclosos en aquesta normativa els ajuts a l’estudi dirigits al 
desenvolupament i especialització científica i tècnica de graduats universitaris no 
vinculats a programes i estudis oficials de doctorat. 
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Segona. Les beques UPC recerca en les seves diferents modalitats es convocaran 
anualment pel vicerector de Recerca i Innovació, previ acord de la Comissió de 
Recerca de la UPC. El nombre de beques es concretarà en les convocatòries anuals i 
estaran subjectes a les disponibilitats pressupostàries. Les podran demanar tots els 
estudiants admesos en programes o estudis oficials de doctorat de la UPC. 
 
Els criteris per a la concessió d’aquestes beques seran els que es determini en cada 
moment per la Comissió de Recerca de la UPC i que es faran públics en la publicació 
de la convocatòria. 
 
A la convocatòria que en tot cas haurà de respectar aquesta normativa, es 
determinaran les circumstàncies de publicitat, requisits per participar-hi, documentació 
necessària, termini de la resolució, criteris d’avaluació i qualsevol altre requisit que es 
consideri necessari i no desenvolupat en aquesta normativa. 
 
Les unitats bàsiques i/o adscrites a la UPC, i en el seu nom els grups de recerca, podran 
promoure la convocatòria de beques per a la formació de personal investigador 
addicionals a la convocatòria anual de beques UPC recerca, finançades al 100% per 
part de la unitat o el grup de recerca, prèvia sol·licitud dirigida al Vicerector de 
Recerca i Innovació. La sol·licitud haurà d’anar acompanyada de la informació 
suficient que en permeti valorar la seva adequació i posterior publicació, del vist-i-plau 
del director de la unitat bàsica i/o adscrita en la que s’adscriurà el beneficiari de la 
beca, així com autorització de la unitat gestora conforme es disposen de recursos 
suficients per afrontar el cost total de la beca i les despeses associades que se’n 
deriven.  
 
Per la convocatòria de beques promogudes per unitats o grups de recerca, aquestes i 
en el seu nom el seu responsable acadèmic, signaran un acord de compromís amb la 
universitat en el que es descriurà els diferents aspectes i criteris de la beca a convocar. 
Aquestes beques hauran de respectar la present normativa, i hauran de regir-se per les 
mateixes bases descrites en la convocatòria de beques UPC recerca. Pel que fa als 
imports econòmics a percebre pel beneficiari, aquests hauran de ser com a mínim els 
establerts en la convocatòria general. Pel que fa als criteris de valoració de mèrits es 
tindrà com a referència els criteris descrits per a la modalitat 2, en la convocatòria 
anual de beques UPC recerca. 
 
Tercera. La Comissió de Recerca vetllarà, amb el suport de les unitats gestores 
corresponents, per a que totes les beques promogudes per la UPC dirigides a la 
formació de personal investigador respectin els principis de publicitat, mèrit i capacitat 
en la concessió dels ajuts corresponents, i que es basin en la present normativa com a 
marc regulador, inspirat en el RD 63/2006 de 27 de gener.   
 
Totes les beques promogudes per la UPC dirigides a la formació de personal 
investigador seran tractades com una sol programa de beques, independentment del 
moment de l’any en que aquestes es publiquin, a efectes d’incloure’l al Registre 
General del programes d’ajut a la Investigació descrit en l’article 3 del RD 63/2006 i, 
obtenir-ne el reconeixement i beneficis que es puguin produir per aquesta inscripció. 
 
Quarta. Les beques UPC dirigides a la formació de personal investigador, tindran una 
durada màxima de 4 anys i s’estructuren de la forma següent: 
 
a. Primera etapa, en la que el beneficiari tindrà una situació jurídica de becari, i que 

cobrirà els dos primers anys des de la concessió de l’ajut. L’objectiu d’aquesta 
primera etapa serà que l’estudiant assoleixi la suficiència investigadora, i per tant 
adquireixi els suficients coneixements i habilitats que posteriorment el permetin 
iniciar l’elaboració de la tesi doctoral. 
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b. Segona etapa de 2 anys, en la qual el beneficiari haurà de finalitzar l’elaboració 
de la tesi i realitzar-ne l’acte de defensa i exposició pública. En aquesta etapa, el 
personal investigador en formació signarà un contracte laboral amb la universitat, 
sempre que es compleixin les condicions necessàries i d’acord amb el marc legal 
aplicable vigent. En tot cas, la durada, retribució, pròrrogues i extinció del 
contracte en pràctiques es regirà pel que estableix l’article 11.1 del text refós de 
l’Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de 
març, i la seva normativa de desenvolupament. 

 
Per accedir a la segona etapa, el becari haurà d’acreditar la suficiència investigadora 
llevat que, per causes de programació degudament justificades, no hagi pogut 
matricular els crèdits suficients per aconseguir aquesta fita. En aquests casos, podran 
continuar gaudint de la beca al llarg d’un any més, prèvia renovació i, una vegada 
acreditada la suficiència investigadora, podrà accedir a la contractació laboral per la 
resta de temps fins exhaurir els 4 anys. 
 
Els estudiants que per causa legal no puguin optar a la contractació laboral tot i haver 
obtingut la suficiència investigadora, podran continuar gaudint de la beca, prèvia 
renovació, fins exhaurir els 4 anys. 
 
Un cop implantada la nova estructura d’estudis adaptada al nou Espai Europeu 
d’Educació Superior que deriva dels RD 55/2005 i 56/2005, la UPC podrà establir altres 
requisits que substitueixi al requisit de tenir la Suficiència Investigadora per passar a la 
segona etapa de la beca descrit en aquesta base segona. 
 
Cinquena. Són drets i deures dels becaris de recerca de la UPC, a més dels que se’n 
deriven de les normes de la UPC, els que es contemplen en els articles 5 i 6 del Reial 
Decret 63/2006 de 27 de gener pel que s’aprova l’Estatut del personal investigador en 
formació (BOE nº 29 de 3 de febrer de 2006). 
 
Sisena. Constitueixen obligacions generals de la Universitat i de la unitat d’adscripció 
del personal investigador en formació, sense perjudici de les derivades de la relació 
laboral que s’estableixi amb el personal en situació de contracte: 
 
a. Proporcionar-li el suport necessari i facilitar-li la utilització dels mitjans, instruments o 

equips que resultin necessaris per al normal desenvolupament de la seva activitat. 
 
b. Designar un tutor, amb títol de doctor, per a la coordinació i orientació de la seva 

activitat. 
 
c. Vetllar per el desenvolupament adequat del programa de formació del personal 

investigador en formació, sense que se li pugui exigir la realització de qualsevol 
altra activitat que no estigui relacionada amb el desenvolupament de la seva 
investigació o de la formació específica requerida per aquest. No obstant, el 
personal investigador en formació que desenvolupi la seva activitat a la UPC podrà 
col·laborar en tasques docents durant l’etapa de contracte, sense que en cap cas 
pugui desvirtuar-se la finalitat investigadora i formativa de les beques. En tot cas, no 
se li podran atribuir obligacions docents superiors a 60 hores anuals. 

  
Totes les activitats formatives que s’assignin al becari s’hauran de fer sota la 
direcció i supervisió del seu tutor, que haurà de ser un professor doctor adscrit a la 
unitat bàsica responsable del programa o estudi oficial de doctorat que estigui 
cursant el becari. Aquest tutor concretarà les activitats a desenvolupar i que 
formaran part de l’encàrrec acadèmic personalitzat de la unitat d’adscripció 
orgànica, prèvia autorització del Vicerector de Recerca i Innovació. 
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d. Permetre la seva integració en les unitats d’adscripció en els que es porti a terme la 
recerca. 
 

Setena. L’estatus de becari de recerca de la UPC es incompatible amb la realització 
de qualsevol activitat pública o privada retribuïda o amb el gaudiment de qualsevol 
altra beca o ajut que no estigui directament relacionada amb el finançament de la 
despesa originada per la mobilitat internacional dels estudiants de doctorat, o amb 
complements de beca que es puguin establir de forma reglamentària.  
 
No obstant, podrà ser compatible amb la percepció de quanties de qualsevol 
naturalesa, prèvia autorització per part del Vicerector de Recerca, per la que serà 
necessari presentar un informe favorable de la unitat d’adscripció del becari, i en el 
que es certifiqui que la tasca a realitzar pel becari no afecta a la finalitat investigadora 
i formativa de la beca, ni aquesta es desenvolupa en el mateix horari. Les beques 
convocades i promogudes a la UPC dirigides a la formació de personal investigador en 
formació, sí son compatibles amb les percepcions que procedeixin de tasques docents 
o investigadores directament associades amb la activitat de recerca desenvolupada 
pel personal investigador en formació i, amb els complements provinents del projecte 
de recerca o convenis en els que estigui desenvolupant la recerca objecte de la tesi.  
 
Vuitena. Les baixes en les beques atorgades que es produeixin durant els 6 primers 
mesos immediatament posteriors a la concessió, per renúncia o desestiment dels 
candidats prioritzats, podran ser cobertes per substitució seguin l’ordre de la relació de 
prioritzacions de la Comissió de Recerca. 
 
Novena. La renovació de les beques subjectes a aquest marc normatiu es farà de 
conformitat amb els criteris establerts en la convocatòria anual, i estarà condicionada 
al rendiment del becari en els seus estudis de doctorat. 
 
Desena. Es podrà autoritzar la interrupció temporal de la beca a petició de la persona 
interessada, amb el vist-i-plau del tutor del beneficiari. En última instància l’autorització 
haurà de fer-se per part del Vicerector de Recerca i Innovació. En el supòsit 
d’interrupcions ocasionades per força major o maternitat, es podrà recuperar el 
període interrumput. Les interrupcions per maternitat no podran ser per temps superior 
a 16 setmanes i la dotació a percebre entre tant serà del 100%. 
 
En el supòsit d’interrupció voluntària de la beca es donaran de baixa als becaris a tots 
els efectes. 
 
 
Disposició final. El present marc normatiu està basat en el Reial Decret 63/2006 de 27 
de gener pel que s’aprova l’Estatut del personal investigador en formació (BOE nº 29 
de 3 de febrer de 2006). El mateix substitueix i deixa sense efectes, un cop aprovat, 
l’acord nº 105/2005 del Consell de Govern pel qual s’aprova el document Canvis a la 
normativa de beques de recerca de la UPC. 
 


