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INSTRUCCIÓ DE LA VICERECTORA D’ESTUDIANTS I PARTICIPACIÓ RELATIVA A LA 
MOBILITAT/DESPLAÇAMENTS DELS BECARIS DE COL·LABORACIÓ DE LA UB 

Tenint coneixement que s’estan produint desplaçaments de becaris de col·laboració a altres països 
sense prèvia comunicació al Servei de Beques i Ajuts a l’Estudiant – Beques de col·laboració, i atès que 
aquests becaris estan donats d’alta a la Seguretat Social, es fa necessària la formalització d’aquesta 
instrucció per tal que les situacions que es puguin produir quedin degudament regulades. 

1. El Reglament de beques de col·laboració, aprovat per Consell de Govern el 8 de juny de 2018 i
modificat per aprovació del Consell de Govern del 26 de juny de 2020, no preveu amb caràcter
general, dins les activitats dels becaris que aquests puguin fer desplaçaments a l’estranger, amb
la qual cosa, aquests no es podran realitzar si no estan previstos de forma específica com a
activitat a realitzar dins de les bases de la convocatòria de la beca.

2. Si sent becari de col·laboració, s’obté un ajut de mobilitat o es fa una mobilitat  que queda fora
de les activitats de la pròpia beca, s’haurà de procedir o bé a la renúncia de la beca o bé a la
sol·licitud de suspensió d’aquesta durant el temps que duri la mobilitat/estada. Aquesta
suspensió tindrà els efectes indicats a l’article 26 del reglament de beques de col·laboració i es
sol·licitarà d’acord amb el procediment establert a l’efecte i que es troba a la pàgina web de
processos:

Beques transversals (codi A41-12): https://www.ub.edu/portal/web/politiques-qualitat/detall/-
/recurs/6842414/convocatoria-de-beques-de-col-laboracio-per-a-estudiants-de-grau-i-master-
en-serveis-i-unitats-de-la-ub-o-en-institucions-externes

Beques de centre (codi A41-11): https://www.ub.edu/portal/web/politiques-qualitat/detall/-
/recurs/6842414/convocatoria-de-beques-de-col-laboracio-per-a-estudiants-de-grau-i-master-
en-centres-de-la-ub

Els becaris de col·laboració que dins la seva beca estigui contemplada la realització de 
desplaçaments ja sigui dins del territori nacional com a l’estranger, prèviament al desplaçament 
hauran de:  

 Presentar una sol·licitud de desplaçament, d’acord amb el model normalitzat que es
troba la web de beques de col·laboració, en l’apartat normativa, i  s’ha d’adreçar a
Beques de col·laboració  amb 15 dies d’antelació al viatge.

 La sol·licitud inclou les dades del desplaçament, el vistiplau del responsable del becari,
així com un telèfon de contacte alternatiu al ja facilitat en acceptar la beca per  la persona
interessada.

 En els casos de desplaçament a l’estranger, la Universitat de Barcelona  ho comunicarà 
electrònicament a  la Seguretat Social, d’acord amb el que estableix la normativa vigent. 
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És convenient que la persona interessada, prèviament a la formalització del document abans 
indicat, consulti la pàgina web de la Seguretat Social * per saber si es requereix documentació 
addicional, en funció del país de destinació. 

3. Serà responsabilitat de la persona responsable del becari que figura a la convocatòria i del
vicerectorat encarregat dels afers de beques o degans de les facultats, segons sigui el cas,
l’estricte compliment d’aquesta instrucció i de les conseqüències que es puguin provocar.

Vicerectora d’Estudiants i Participació 

Marta Ferrer Garcia 

*enllaços pàgina web de la Seguretat Social:

Seguridad Social: Formularios para desplazamiento 
Seguridad Social: Convenios bilaterales 
Seguridad Social: Documentación a adjuntar con el documento de desplazamiento según país 

https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/32078/38626
https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/32078/32253?changeLanguage=es
https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/32078/38626/38627
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