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INCLUSIÓ AL RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL DE LES PERSONES QUE 
PARTICIPIN EN PROGRAMES DE FORMACIÓ (RD 1493/2011- BOE nº 259 del 27 d’octubre) 
 
A qui afecta: 
 

• Becaris de col·laboració amb la Universitat de Barcelona 
 
Efectes de la inclusió al Règim General de la Seguretat Social: 
 

• Cotització a efectes de jubilació  
• Cotització a efectes de cobertura sanitària i acció protectora (baixes laborals, maternals, etc) 

iguals al Règim General.  
• NO es cotitza per a la contingència de l’atur, per tant, no es té dret a rebre la prestació per atur. 
• No es cotitza pel Fons de Garantia Salarial. 
• El període de prestació de beca no tindrà consideració de serveis prestats a les administracions. 
• La beca no té cap tipus de relació contractual amb la Universitat de Barcelona. 
• La inclusió dels becaris al Règim General de la Seguretat Social implica el pagament de la quota 

patronal (39.58 € mensuals) i quota obrera per becari i mes. La quota obrera és de 
6.94€/mensuals que es descomptaran de la percepció econòmica del becari des de la posada 
en vigor del Reial Decret. 
 

Què es necessita per a la inclusió al règim general de la Seguretat Social: 
 

• El número d’ afiliació a la Seguretat Social personal del becari (no serveix el que estigui com a 
beneficiari per ser parella, fill, etc... d’un afiliat i tampoc serveis el número de targeta sanitària). 
Els ciutadans espanyols o estrangers amb residència els donen el número d ’afiliació a la 
Seguretat Social als 16 anys. 

• En el cas excepcional que algú no el tingués o bé fos un estranger sense residència ha d’anar 
a qualsevol administració de la Seguretat Social amb una certificació expedida per la unitat 
gestora de la seva beca, per sol·licitar-lo. Es dóna en el mateix moment de la sol·licitud. 


