
 

SERVEI D'ALUMNAT-UNITAT DE BEQUES   10 DE MAIG DE 2020 

NOTA ACLARIDORA:  CERTIFICAT ACREDITATIU 

BECA DE COL·LABORACIÓ EN DEPARTAMENTS UNIVERSITARIS: 
 

Donades les excepcionals circumstàncies sorgides a conseqüència de la declaració de l'estat 

d'alarma, en aquells supòsits en els quals hagen existit situacions de força major que hagen 

impedit als beneficiaris prestar la col·laboració en els termes establits en la convocatòria, 

s'aplicaran les següents instruccions: 

• Es considerarà prestada la col·laboració i, per tant, no donarà lloc al reintegrament de la 

beca, quan el beneficiari haja desenvolupat tant de manera presencial com telemàtica gran 

part de les funcions i tasques que es descriuen en el projecte de col·laboració, sempre que, 

a més, el departament en què s'haguera de prestar la col·laboració, considere que s'han 

complit de manera global els objectius d'aquest projecte, fins i tot en el cas que no 

s'hagueren completat les hores o aquestes tasques no s'hagueren desenvolupat durant tot 

el període que estableix la convocatòria. Així, en el certificat a què fa referència l'apartat f) 

de l'article 5 de la convocatòria, es farà constar que el beneficiari de la beca ha prestat la 

seua col·laboració en els termes previstos en el projecte i que ha complit de manera global 

els objectius en ell previstos. 

• En el cas que l'estudiant no haguera pogut complir els citats objectius de manera global o 

haguera interromput de manera definitiva la seua col·laboració presencial i on line  en 

iniciar-se l'estat d'alarma, procedirà el reintegrament de la beca. 

 

Així doncs, no han d'haver-se complit els 8 mesos des de la data de començament i la de 

finalització sempre que es donen les següents condicions: 

 

• La data de començament no pot ser anterior al 22 d'octubre ni posterior a novembre 

(perquè els 8 mesos s'hagueren complit dins del curs escolar). 

• La data de finalització no vaig poder ser anterior a la declaració de l'estat d'alarma (14 

de març). 

• Que l'estudiant haja col·laborat segons el que s'estableix en la convocatòria des de la 

data de començament fins a la declaració de l'estat d'alarma. 

• En el certificat ha de quedar clarament especificat que el beneficiari ha prestat la seua 

col·laboració en els termes previstos en el projecte (amb les adaptacions pertinents que 

s'hagen hagut de realitzar a conseqüència de l'estat d'alarma) i ha complit de manera global 

amb els objectius previstos en ell. 
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