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Ajuts extraordinaris a matrícula de grau de
la Fundació Bancària "la Caixa" i la URV
Convocatòria curs 2016‐17
1. Preàmbul
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 sòcio‐econòmiques. 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.
D’altra banda, la Fundació Bancària “la Caixa”, contempla entre els seus objectius la realització
d’obres benèfiques i socials, pròpies o en col∙laboració amb institucions del país, atenent les
diferents necessitats de la societat. La missió de la Fundació Bancària “la Caixa” es contribuir al
progrés de les persones i de la societat, amb especial incidència en els col∙lectius més
vulnerables, ja sigui a través de programes propis, aliances estratègiques o col∙laboracions amb
tercers, mitjançant actuacions eficients i, en el seu cas innovadores, avaluables en quant als seus
resultats i susceptibles de ser transferides a altres entitats.
La URV, amb el suport econòmic de la Fundació Bancària “la Caixa”, convoca aquests ajuts
destinats a estudiants matriculats a la URV que, per motius socials o familiars, es troben en una
situació d’especial dificultat que pot afectar la continuïtat dels seus estudis (malalties, dissort
familiar, circumstàncies familiars difícils no econòmiques, etc.)

2. Dotació dels ajuts
La Fundació Bancària “la Caixa” finança aquests ajuts fruit del conveni de col∙laboració signat
amb la URV. Es podran reconèixer ajuts fins a una quantia màxima de 25.000 euros, que s’han
de destinar a subvencionar els crèdits en què es matriculin els estudiants per primera vegada,
fins a un import màxim de 2.500 euros per estudiant. També es podrà reconèixer un ajut parcial
quan el pressupost total dels ajuts s’esgoti i no sigui suficient per cobrir el total de la matrícula
d’un dels adjudicataris.
No s’inclouen a la dotació dels ajuts les taxes acadèmiques, les assegurances i altres conceptes
de a la matrícula que no siguin els crèdits de les assignatures.

3. Situacions dels sol∙licitants
Els ajuts extraordinaris a matrícula podran ser sol∙licitats només pels estudiants que es trobin en
qualsevol de les situacions següents:
a. Estudiants que, hagin o no sol∙licitat beca de règim general del Ministeri d’Educació, Cultura
i Esport (MECD), no reuneixen els requisits acadèmics per obtenir‐la, però sí tenen uns
ingressos familiars que estan dins del llindar exigit per a la seva adjudicació.
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b. Estudiants que no es troben en la situació anterior, que acreditin una situació sobrevinguda
durant l’any 2015 o 2016, que no hagi estat causada voluntàriament pel sol∙licitant, i que
hagi comportat un empitjorament en la seva situació econòmica, social o familiar. Aquest
empitjorament ha de ser el causant d’una minoració involuntària dels ingressos familiars
fins a rendes que no superin els llindars econòmics previstos a la convocatòria de beques de
règim general del MECD.

4. Requisits dels candidats
Els sol∙licitants dels ajuts han de complir els requisits següents:
a. Estar matriculat durant el curs 2016‐17 a un grau de la URV.
b. No ser beneficiari de beca de règim general del MECD.
c. Tenir nacionalitat d’un estat membre de la Unió Europea. En cas d’estrangers no
comunitaris, s’haurà d'acreditar la condició de residència permanent.
d. Acreditar un rendiment acadèmic mínim equivalent a una mitjana de 5 en el seu expedient
acadèmic. En el cas dels alumnes de primer curs que no tinguin notes en el seu expedient
acadèmic es tindrà en compte la nota d’accés a la universitat.

5. Sistema d’atorgament dels ajuts
1.
L’Oficina d’Orientació Universitària, com a unitat encarregada de la gestió dels ajuts,
realitzarà una priorització de les sol∙licituds, tenint en compte la situació econòmica familiar i el
rendiment acadèmic de l'estudiant. També es tindran en consideració altres elements de
caràcter personal (malalties, decessos o altres circumstàncies) que l’estudiant al∙legui.
2.
Els ajuts s’atorgaran als sol∙licitants que compleixin els requisits seguint aquest ordre de
prioritat, fins a l’esgotament del pressupost assignat a aquesta convocatòria. La Universitat
realitzarà els tràmits necessaris per l’abonament de la matrícula per l’import contemplat a l’ajut
concedit.
3.
Si amb posterioritat a l’adjudicació, algun dels beneficiaris obté una beca o ajut atorgat
per algun organisme extern pel mateix concepte, com les beques del MECD o les beques Equitat,
l’import consignat per aquell ajut extraordinari de matrícula URV quedarà alliberat i podrà ser
adjudicat a la persona següent segons la llista de prioritzacions.

6. Llindars d’ingressos màxims per unitat familiar:
MEMBRES UNITAT FAMILIAR
Famílies d’1 membre
Famílies de 2 membres
Famílies de 3 membres
Famílies de 4 membres
Famílies de 5 membres
Famílies de 6 membres
Famílies de 7 membres
Famílies de 8 membres

LLINDAR
14.112 €
24.089 €
32.697 €
38.831 €
43.402 €
46.853 €
50.267 €
53.665 €
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7. Documentació
‐
‐
‐

‐
‐
‐

Sol∙licitud segons model normalitzat.
Fotocòpia del DNI de tots els membres de la unitat familiar.
Acreditació de l’AGAUR sobre els ingressos econòmics de la unitat familiar. En el cas de no
disposar d’aquesta acreditació, s’haurà d’adjuntar la fotocòpia de la declaració de la renda
dels membres de la unitat familiar de l’any 2015, i acreditació dels ingressos de 2016, si
s’escau.
En cas de tenir la beca de règim general (MECD) denegada, document de comunicació
d’aquesta denegació.
Acreditació de la causa sobrevinguda que ha motivat un descens en els ingressos (atur,
malaltia, decés o altres).
En el cas d’estudiants de nacionalitat estrangera no comunitària, fotocòpia de la targeta de
residència.

La Unitat encarregada de la gestió de les beques podrà recavar a la persona sol∙licitant altra
documentació que consideri necessària per acreditar la seva situació.

8. Termini i presentació de sol∙licituds



Termini: de l’1 al 15 de novembre.
Lloc: punts de registre de la Universitat Rovira i Virgili.

Si, com a conseqüència de la dinàmica de la gestió de les beques, quedés un import disponible i
s’esgotés la llista d’espera de les persones sol∙licitants, es pot obrir un segon termini de
presentació de sol∙licituds.

9. Resolució de les sol∙licituds
La comissió delegada del Consell de Govern de Docència, Estudiants i Comunitat Universitària
aprovarà l’adjudicació dels ajuts i la llista d’espera prioritzada. L’Oficina d’Orientació
Universitària farà pública i comunicarà als interessants l’adjudicació dels ajuts i la llista d’espera
prioritzada a través de mitjans electrònics.
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