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BEQUES MÀSTER URV 

Bases reguladores de la convocatòria del curs 2017 – 2018 

 

Preàmbul 

La Universitat Rovira i Virgili ha creat les Beques Màster URV amb l’objectiu de facilitar la 

continuïtat d’estudis superiors a aquells graduats amb bons expedients acadèmics i que volen 

accedir a una especialització d’estudis mitjançant la realització d’un màster oficial. 

La Comissió de Docència, Estudiants i Comunitat Universitària, delegada del Consell de Govern, 

aprova la convocatòria de les beques per al curs 2017-18, les quals es regeixen per aquestes 

bases. 

1. Objecte i règim Jurídic 

1.1. Les Beques Màster URV tenen per objecte sufragar l’import de la matrícula dels estudiants 

de màster per facilitar l’accés als estudis universitaris oficials de postgrau. 

1.2. Les Beques es regeixen per aquestes bases, les quals estableixen les condicions de la 

convocatòria i l’adjudicació. 

1.3. La unitat gestora és l’Oficina d’Orientació Universitària (en endavant OOU), i l’eina de gestió 

de les convocatòries, sol·licituds, adjudicacions i gestió d’incidències relacionades amb les 

beques és la Plataforma Gestió Beques ( www.urv.cat/gestiobeques ). 

1.4. L’OOU pot interpretar aquelles qüestions de procediment que no estiguin previstes en 

aquestes bases. En tot cas, correspon a la Comissió d’Estudiants i Comunitat Universitària, 

delegada del Consell de Govern, la interpretació d’aquestes bases i la resolució de les 

reclamacions que es plategin per part dels sol·licitants. 

2. Dotació de les beques 

2.1. Cada beca adjudicada constarà de: 

a) L’exempció de pagament de l’import dels crèdits de les assignatures que l’estudiant es 

matriculi per primera vegada, amb un màxim de 60 crèdits. 

b) L’import de la taxa d’estudi de trajectòria acadèmica, quan s’escaigui. 

c) En el cas dels estudiants internacionals, una borsa o ajut de viatge de 1.000 €. S’entendrà per 

estudiant internacional aquell que acrediti la nacionalitat estrangera i la no residència al territori 

espanyol en el moment de la sol·licitud. 

http://www.urv.cat/gestiobeques


Bases reguladores de la convocatòria de les Beques Màster URV 2017-2018 2 

2.2. La beca no inclou els crèdits matriculats prèviament, les assegurances, els recàrrecs i altres 

taxes de la matrícula. 

2.3. L’import d’exempció de matrícula serà regularitzat al rebut de pagament de la matrícula del 

becari, i l’import de l’ajut de viatge serà sufragat a l’estudiant abans del 31 de gener de 2018. 

3. Requisits dels sol·licitants i dels adjudicataris de les beques 

3.1. Els sol·licitants, per tal de ser admesos al procés d’adjudicació de les beques, hauran d’haver 

realitzat prèviament la preinscripció al màster de la URV per al qual es convoca la beca. 

3.2. En el cas de màsters interuniversitaris en què la coordinació i matriculació recaigui en la 

URV, és necessari que el sol·licitant hagi matriculat assignatures impartides a la URV. 

3.3. El gaudiment efectiu de la dotació de la beca quedarà condicionat a la matriculació d’un 

mínim de 47 crèdits al màster per al qual s’ha convocat la beca. El termini màxim de matriculació 

és el 30 de setembre de 2017.  

3.4. Si no es compleixen aquests requisits o s’excedeix el termini de matriculació establert, la 

beca adjudicada de forma provisional serà revocada i adjudicada al sol·licitant amb més 

puntuació a la llista d’espera. 

4. Convocatòria i sol·licitud de les beques 

4.1. Durant el segon trimestre de l’any, la unitat gestora farà pública la convocatòria de beques 

i obrirà el termini de presentació de sol·licituds, el qual finalitzarà el 20 de juny de 2017. 

4.2. Dins del tercer trimestre de l’any es podrà publicar una segona convocatòria extraordinària 

en què s’inclouran les beques que hagin quedat desertes a la primera convocatòria, les que hagin 

tingut renúncia de l’adjudicatari i no hi hagi sol·licitants en llista d’espera, i també aquelles que 

els centres o departaments considerin adient convocar. 

4.3. Només es podrà sol·licitar aquelles beques dels màsters per als quals el sol·licitant hagi 

realitzat prèviament la preinscripció. 

Resultaran nul·les aquelles sol·licituds de beques que no corresponguin al màster per al qual 

s’ha fet la preinscripció, així com les sol·licituds adreçades a beques de màsters que finalment 

no s’imparteixin al curs 2017-18. 

En els casos de desactivació del màster, els sol·licitants podran demanar a la unitat gestora el 

canvi de sol·licitud de beca, un cop realitzada una nova preinscripció a un altre màster. 

5. Procediment de meritació dels candidats i proposta d’adjudicació 

5.1. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, serà publicat el llistat provisional de 

candidats admesos i exclosos al procés de selecció de les beques, on es farà constar el motiu de 

les exclusions. 
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5.2. Els sol·licitants disposaran d’un període de 10 dies naturals des de la publicació del llistat 

provisional d’admesos i exclosos per a formular les al·legacions que considerin pertinents. 

5.3. Finalitzat el període i resoltes les al·legacions, es publicarà el llistat definitiu de candidats 

admesos i exclosos al procés de selecció de les beques. 

5.4. Cada beca serà resolta per una comissió de selecció formada per un mínim de 3 membres 

determinats pel/per la coordinador/a del màster. 

5.5. La comissió de selecció haurà de valorar les sol·licituds, amb un màxim de 8 punts, segons 

la distribució següent: 

a) Fins a 3 punts, la ponderació de les qualificacions de l’expedient acadèmic del sol·licitant, 

segons el criteri establert al RD 1044/2003, d’1 d’agost, pel qual s’estableix el procediment per 

a l’expedició per les universitats del Suplement Europeu al Títol. En el cas dels sol·licitants que 

no hagin cursat mai estudis a la URV, es valoraran les qualificacions de l’expedient acadèmic 

aportat. En el cas dels estudiants amb estudis previs a la URV, aquesta mitjana vindrà 

determinada automàticament pel sistema informàtic Gestió Beques. 

b) Fins a 5 punts, l’avaluació de l’itinerari curricular dels sol·licitants. Entre d’altres, es podrà 

valorar el nivell d’idiomes, l’adequació dels estudis cursats anteriorment a l’especialitat del 

màster, l’experiència professional, les estades de mobilitat, els premis i les beques obtingudes, 

les publicacions realitzades, etc. 

5.6. Un cop valorats els mèrits dels candidats per la comissió de selecció, es procedirà a la 

publicació de les puntuacions obtingudes pels sol·licitants i l’adjudicació provisional de cada 

beca. Si en el moment de la resolució de la beca l’adjudicatari encara no està matriculat als 

estudis de màster es concedirà la beca de forma condicionada al compliment d’aquest requisit. 

6. Llista d’espera 

6.1. Els sol·licitants admesos al procés de selecció i que no resultin adjudicataris de beca 

passaran a formar part de la llista d’espera de cada convocatòria de beca perquè, en cas de 

renúncia, li pugui ser adjudicada la beca. 

6.2. Es podran adjudicar beques a sol·licitants en llista d’espera d’altres convocatòries en cas 

que de beques que hagin quedat desertes per manca de sol·licitants. Aquesta reassignació de 

beques serà determinada per la unitat gestora a petició del centre o departament que hagi 

finançat la beca. 

7. Incompatibilitats i revocació 

7.1. Les Beques Màster URV són incompatibles amb qualsevol altra beca o ajut que inclogui els 

conceptes previstos a l’art. 2 d’aquestes bases. En aquests casos, la unitat gestora podrà declarar 

una revocació total o parcial de la beca. 
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7.2. En el cas que es detecti posteriorment un falsejament en les dades aportades per a realitzar 

la sol·licitud o qualsevol incompliment sobrevingut dels requisits establerts en aquestes bases, 

la unitat gestora podrà iniciar el procediment de revocació. 

8. Renovació de la beca 

8.1. Els becaris que cursin màsters de 90 o 120 crèdits veuran renovada la beca el segon any 

acadèmic, sempre i quan s’hagi previst al pressupost de la Universitat la partida que contempli 

aquesta despesa. 

8.2. La renovació de la beca durant el segon curs consistirà en l’exempció de pagament de 

l’import dels crèdits de les assignatures que l’estudiant es matriculi per primera vegada, amb un 

màxim de 30 crèdits, en el cas de màsters de 90, o de 60, en el cas de màsters de 120 crèdits. 


