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RESOLUCIÓ DE 19 D’OCTUBRE DE 2020, PER LA QUAL ES FA PÚBLICA LA 5a CONVOCATÒRIA 

DEL PROGRAMA DE “BECAS-PRÁCTICAS FUNDACIÓN ONCE-CRUE” PER A UNIVERSITARIS 

AMB DISCAPACITAT DEL CURS ACADÈMIC 2020-2021 

 

 

OBJECTE 

 
La Universitat de Barcelona convoca 6 places per a la realització de pràctiques acadèmiques 
externes dirigides a estudiants universitaris amb discapacitat amb l’objectiu de millorar la seva 
ocupabilitat i oportunitats futures de treball. Les 6 places estan dotades d’una borsa o ajuda 
econòmica i amb cobertura de les despeses de cotització a la Seguretat Social.   
 
La base legal d’aquesta convocatòria s’ajusta al que es preveu en el Conveni específic  subscrit 
en data 6 d’octubre de 2020 entre la Fundación ONCE i la Conferencia de Rectores de las 
Universidades Españolas (CRUE), cofinançat pel Fons Social Europeu, en el marc del programa 
operatiu d’inclusió social  i Economia Social (2014-2020) per al desenvolupament del Programa 
de pràctiques acadèmiques externes Fundación ONCE-CRUE, així com en el Reial Decret 
592/2014, d’11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants 
universitaris; el Reial Decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel qual es regulen els termes i les 
condicions d’inclusió en el Règim General de la seguretat social de les persones que participen 
en programes de formació; i en la normativa de pràctiques acadèmiques externes dels 
estudiants de la Universitat de Barcelona.  
 
Les pràctiques acadèmiques externes podran ser desenvolupades en grans empreses, PIMES, 
microempreses, empreses de l’economia social, entitats del tercer sector i altres institucions 
públiques i privades.  
 
La gestió d’aquestes beques les coordinarà el Servei d’Atenció a l’Estudiant de la Universitat de 
Barcelona, amb la col·laboració del Servei de Beques i Ajuts a l’Estudiant. 
 
 

DURADA 
 
Les pràctiques acadèmiques externes tindran una durada de 3 mesos consecutius. L’horari serà 
de 25 hores setmanals. No es podran dur a terme les pràctiques acadèmiques externes de 
manera fraccionada. Excepcionalment, si durant el desenvolupament de les pràctiques, per 
causes de malaltia, agreujament de la discapacitat, període vacacional de l’empresa, mutu acord 
entre l’estudiant becat i l’entitat o bé per altres causes degudament  justificades i de força major, 
el becari no pogués continuar realitzant-les, les pràctiques s’interromprien, podent-les 
reprendre fins completar el període de tres mesos, amb la data límit del 31 d’octubre de 2021. 
Excepcionalment, i a petició expressa de la Universitat, el termini es podrà ampliar fins al 31 de 
desembre de 2021. 
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REQUISITS DELS ESTUDIANTS 

 

a. Tenir una discapacitat reconeguda igual o superior al 33% 
b. Estudiants matriculats en estudis oficials de grau i màster (oficial o propi).  
c. L’estudiant haurà d’haver superat:  
En el cas de les pràctiques extra curriculars el 50% de crèdits (en el cas només dels ensenyaments 
de grau), en el moment de finalitzar el termini d’inscripció. 
En el cas de les pràctiques curriculars, el nombre de crèdits que marqui el pla d’estudis.  
En tot cas, es prioritzaran els estudiants d’últim curs i que no hagin gaudit, encara, de pràctiques 
acadèmiques i aquells que hagin superat més del 50% dels crèdits de Grau o Màster. 
d. No mantenir cap relació contractual de tipus laboral, de prestació de serveis o similars amb 
cap empresa, institució o entitat.    
e. La percepció de l’ajut econòmic d’aquest programa podrà ser compatible amb qualsevol altre 
tipus d’ajut de l’empresa o de qualsevol altre entitat o institució, així com amb una possible 
pensió no contributiva, sempre en els termes legalment establerts.  
 
 

DOTACIÓ DE LA BECA DE FUNDACIÓN ONCE 
 
La Fundación ONCE dotarà la beca amb una quantitat íntegra de 1.800 € per a cada estudiant, 
que resulta de realitzar 3 mesos de pràctiques acadèmiques externes remunerades a 600 € cada 
mes1.  

 
Les cotitzacions a la Seguretat Social estaran subjectes a la normativa de pràctiques 
acadèmiques externes dels estudiants universitaris, així com a les possibles bonificacions o 
exempcions de la Seguretat Social que poguessin existir en relació amb la contractació de 
persones amb discapacitat.  
 
Aquestes pràctiques acadèmiques externes es podran prorrogar 3 mesos més, si així ho 
pactessin les parts, cas en què la remuneració serà a càrrec de l’empresa o entitat d’acollida. 
 

 
TERMINI D’INSCRIPCIÓ 

 
Del 6 d’octubre al 30 de novembre de 2020. 
 
 

LLOC D’INSCRIPCIÓ 
 
Els estudiants han de fer la inscripció al portal web del Programa de pràctiques acadèmiques 
externes Fundación ONCE-CRUE:  http://becas.fundaciónonce.es 
  

 

 
1 El programa està cofinançat pel Fons Social Europeu en el marc del Programa Operatiu d’Inclusió Social 
i Economia Social (2014-2020). 

http://becas.fundaciónonce.es/
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PERÍODE DE REALITZACIÓ DE LES PRÀCTIQUES 
 
Les pràctiques es podran realitzar des de l’endemà de la resolució d’adjudicació fins al 31 
d’octubre de 2021. Excepcionalment, i a petició expressa de la Universitat, el termini es podrà 
ampliar fins al 31 de desembre de 2021. 
 
 

 
 
 

 

Joan Elias i Garcia 

Rector  
 

 

 

 

 
Contra aquesta resolució que esgota la via administrativa, independentment de la seva immediata executivitat, d'acord amb 

l'article 8 de la llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, es podrà interposar recurs 

contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona. El recurs es podrà interposar en el termini 

de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la notificació de la resolució, segons el que estableix l'article 46 de l'esmentada 

llei. També es podrà interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent. 

 

No obstant, els interessats podran optar per interposar contra aquesta resolució un recurs de reposició, en el termini d'un mes 

a comptar des de l'endemà de la data de la notificació, davant el mateix òrgan que l'ha dictada. En aquest cas, no es podrà 

interposar el recurs contenciós administratiu en tant no recaigui resolució expressa o presumpta del recurs de reposició d'acord 

amb allò que disposen els articles 123 i 124. de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques. 
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