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CONVOCATÒRIA DE LES BEQUES DE COL·LABORACIÓ  EXTRAORDINÀRIES 

PER CAUSES SOBREVINGUDES CURS 2013-14 

 

Preàmbul: 

La Universitat Rovira i Virgili té la voluntat de promoure totes aquelles iniciatives que sigui 

possible per tal que els estudiants amb més necessitats econòmiques puguin rebre ajut per a 

finançar els seus estudis. En aquest sentit el Consell de Govern ha acordat destinar una part 

del romanent de la Universitat a la convocatòria de beques de col·laboració extraordinàries 

per causes sobrevingudes.  L’enduriment de les condicions per accedir a beques i l’increment 

de les taxes suposa una dificultat afegida per a aquells estudiants amb pitjors condicions socio-

econòmiques. És per això que la Universitat convoca aquestes beques per tal de permetre que 

aquells estudiants que han patit, amb posterioritat al termini de sol·licitud d’aquestes beques, 

un descens sobrevingut en els seus ingressos puguin col·laborar amb la Universitat i rebre un 

ajut que els permeti afrontar les despeses dels seus estudis. 

Característiques de les beques: 

Aquestes beques suposen la prestació per part de l’estudiant d’una col·laboració en els centres 

i serveis de la Universitat durant els mesos de juny , juliol i setembre de 6 hores diàries. 

La remuneració d’aquestes beques serà de 615,85 € bruts mensuals. Les beques podran ser 

concedides per una,  dues o tres  mensualitats. 

Requisits dels candidats: 

- Estudiants de Grau i Màster matriculats el curs 2013-14 

- Que no siguin beneficiaris de beca de règim general del MECD ni d’una beca Equitat.  

- Que tinguin nacionalitat d’un estat membre de la Unió Europea. En cas d’estrangers no 
comunitaris, s’haurà d'acreditar la condició de residència. 

- Que acreditin un rendiment acadèmic mínim equivalent a una mitjana de 5 en el seu 
expedient acadèmic. Als alumnes de primer curs que no tinguin notes en el seu 
expedient acadèmic se’ls tindrà en compte la nota d’accés. 

 
Aquests estudiants hauran d’estar en una de les situacions següents: 
 

- Que acreditin una situació sobrevinguda durant l’any 2013 que no hagi estat causada 
volgudament per la persona sol•licitant i que hagi comportat un empitjorament 
important en la seva situació econòmica, social o familiar. Aquest empitjorament ha 
hagut de suposar uns ingressos familiars que no superin els llindars econòmics 
previstos a la convocatòria de beques de règim general del MECD. 
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Llindars d’ingressos màxims per unitat familiar: 
 

Nombre de Membres de la Unitat 
Familiar 

Llindar d’ingressos 

1 membre 14.122 € 

2 membres 24.089 € 

3 membres 32.697 € 

4 membres 38.831 € 

5 membres 43.403 € 

6 membres 46.853 € 

7 membres 50.267 € 

8 membres 53.665 € 

 
 

Documentació: 
 

- Sol·licitud segons model normalitzat 
- En cas de tenir la beca MECD denegada, document de comunicació d’aquesta 

denegació 
- Fotocòpia de la declaració de renda dels membres de la Unitat familiar de l’any 2012 i 

2013 
- Acreditació de la causa sobrevinguda que ha motivat un descens en els ingressos (atur, 

malaltia, decés...) 
- En el cas d’estudiants de nacionalitat estrangera no comunitària fotocòpia de la tarja 

de residència. 
- Còpia del seu expedient acadèmic  on constin les qualificacions obtingudes.  

 
Termini i lloc de presentació de sol·licituds : 
 

Dia 21 de maig a les 13 h als punts de registre habituals (https://seuelectronica.urv.cat/registre.html i 

https://seuelectronica.urv.cat/media/upload/arxius/registre/dist_registres_aux_22_abril_2014.pdf) 

 
Criteris de selecció: 
 
S’adjudicaran beques fins al límit del crèdit existent. Els criteris de selecció seran la nota 
mitjana (40%) , el percentatge de renda  de la unitat familiar respecte al llindar màxim 
d’ingressos per unitat familiar (40%) i l’anàlisi de la gravetat de l’anàlisi de les causes 
sobrevingudes al·legades ( 20%). 
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