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BEQUES MÀSTER URV 

Bases reguladores de la convocatòria del curs 2019 – 2020 

1. Objecte i règim jurídic

1.1.- Les beques Màster URV tenen per objecte sufragar l’import de la matrícula de l’estudiantat 

de màster per facilitar-li 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, la unitat gestora), i 

l’eina de gestió de les convocatòries, sol·licituds, adjudicacions i gestió d’incidències 

relacionades amb les beques és la plataforma informàtica 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, interpretar aquestes bases i resoldre les reclamacions que les 

persones sol·licitants plantegin . 

2. Dotació de les beques

2.1.- Cada beca consta de: 

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

matriculi per primera vegada, amb un màxim de 60 crèdits. La beca no inclou les assegurances,

els recàrrecs ni altres taxes de la matrícula.

En el cas dels màsters de 90 o 120 crèdits, l’exempció de la matrícula també abasta els crèdits 

de què l’estudiant es matriculi per primera vegada a segon curs, amb la limitació de 30 o 60 

crèdits màxim respectivament. 

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

c) En el cas dels estudiants internacionals que cursin un màster presencial o semipresencial, una

borsa o ajut de viatge de 1.000 €. S’entén per estudiant internacional aquell que acrediti la

nacionalitat estrangera i la no residència al territori espanyol en el moment de la sol·licitud.

Aquesta borsa o ajut de viatge només es paga una única vegada per a tot el màster.

2.2.- L’import d’exempció de matrícula es regularitza al rebut de pagament de la matrícula del 

becari o becària. 
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2.3.- La dotació de les beques queda condicionada a la disposició pressupostària per a aquesta 

finalitat. 

3. Requisits de les persones sol·licitants i adjudicatàries de les beques

3.1.- Les persones sol·licitants, per ser admeses al procés d’adjudicació de les beques, s’han 

d’haver preinscrit al màster de la URV per al qual es convoca la beca. 

3.2.- En el cas de màsters interuniversitaris, és necessari que la persona sol·licitant formalitzi la 

matrícula a la URV. 

3.3.- Per poder rebre la beca, l’estudiant s’ha de matricular de primer curs i d’un mínim de 47 

crèdits del màster per al qual ha fet la preinscripció i s’ha convocat la beca. El termini màxim

de matriculació és el 30 de setembre de 2019. 

3.4.- Si no es compleixen aquests requisits o no s’ha formalitzat la matrícula en el termini 

establert per causes imputables a l’estudiant, la beca adjudicada de forma provisional serà 

revocada i adjudicada al sol·licitant matriculat al màster 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 ha de fer pública la convocatòria de 

beques i obrir el termini de presentació de sol·licituds, el qual finalitza el 20 de juny de 2019. 

4.2.- Només es poden demanar les beques dels màsters per als quals l’estudiant hagi realitzat 

prèviament la preinscripció. Per tant, resulten nul·les les 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 2019-20. 

En els casos de desactivació del màster, els estudiants poden demanar a la unitat gestora el canvi 

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

4.3.- Juntament amb la sol·licitud s’ha d’adjuntar la documentació següent mitjançant la 

plataforma Gestió Beques: 

a) Les persones de nacionalitat espanyola que sol·licitin beca i no hagin cursat a la URV els

estudis que donen accés al màster han de lliurar el certificat de notes, amb indicació de la nota

mitjana segons el criteri establert al RD 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s’estableix el

sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de

caràcter oficial i validesa en tot el territori estatal.

b) En el cas d’estudiants internacionals, a més del certificat de notes, la convocatòria de la beca

de cada màster pot establir l’obligatorietat de lliurar la declaració d’equivalència de notes

mitjanes d’estudis universitaris realitzats en centres estrangers del Ministeri d’Educació, Cultura

i Esport espanyol. El procediment per tramitar aquesta declaració es troba a la pàgina web del
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Ministeri. En tot cas, es recomana presentar-la per facilitar a la comissió de selecció de les 

beques la valoració de l’expedient acadèmic de l’estudiant . 

5. Procediment de meritació de les candidatures i proposta d’adjudicació

5.1.- Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, s’ha de publicar la llista 

provisional de persones admeses i excloses al procés de selecció de les beques, en què s’ha de 

fer constar el motiu de les exclusions. 

5.2.- Els sol·licitants disposen d’un període de 10 dies naturals des de la publicació de la llista 

provisional de persones admeses i excloses per formular les al·legacions que considerin 

pertinents. 

5.3.- Un cop finalitzat el període i resoltes les al·legacions, es publica la llista definitiva de 

persones admeses i excloses al procés de selecció de les beques. 

5.4.- Cada beca la resol una comissió de selecció formada per un mínim de 3 membres 

determinats pel coordinador o coordinadora del màster. 

5.5.- La comissió de selecció ha de valorar les sol·licituds, amb un màxim de 20 punts, segons la 

distribució següent: 

a) Fins a 10 punts, la ponderació de les qualificacions de l’expedient acadèmic de la persona

sol·licitant, segons el criteri establert al RD 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s’estableix el

sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de

caràcter oficial i validesa en tot el territori estatal.

b) Fins a 10 punts, l’avaluació de l’itinerari curricular dels sol·licitants. Entre altres, es pot 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. A aquest efecte, només es tenen en compte els mèrits inclosos al

curriculum vitae adjuntat al procediment de preinscripció al màster que s’hagin acreditat

documentalment.

5.6.- Un cop la comissió de selecció hagi valorat els mèrits dels candidats, es publiquen les 

puntuacions obtingudes per les persones 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 concedeix la beca de forma condicionada al compliment d’aquest requisit. 

6. Borsa o ajut de viatge per als becaris internacionals

6.1.- La borsa o ajut de viatge s’abonarà a l’estudiant durant el primer trimestre de 2020. És 

requisit imprescindible que el becari o becària presenti la documentació requerida per la unitat 

gestora abans del 31 de desembre de 2019. En el cas de màsters semipresencials en què la 

presencialitat tingui lloc al segon quadrimestre, el termini s’amplia fins al 31 de març de 2020. 

6Santander 
Universidades 

https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.html


Bases reguladores de la convocatòria de les Beques Màster URV 2019-2020 4 

6.2.- La documentació que s’exposa a continuació s’ha de carregar al perfil de l’estudiant dins 

de la plataforma Gestió Beques: 

a) Model dades personals i bancàries

b) Còpia del passaport

c) Còpia de la targeta del NIE, o document oficial que indiqui el número de NIE

d) Còpia del visat

e) Còpia del compte corrent estranger o espanyol

7. Llista d’espera

7.1.- Les persones sol·licitants admeses al procés de selecció que no resultin adjudicatàries de 

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

pugui ser adjudicada. 

7.2.- Es poden adjudicar beques a persones que siguin a la llista d’espera d’altres convocatòries 

en cas de beques que hagin quedat desertes per falta de sol·licitants. Aquesta reassignació de 

beques la determina la unitat gestora a petició del coordinador o coordinadora del màster la 

beca del qual hagi quedat vacant. 

7.3.- La unitat gestora ofereix als candidats de la llista d’espera la beca vacant per correu 

electrònic, a l’adreça proporcionada en el procés de preinscripció. Si la persona no dona cap 

resposta en 48 hores, s’entendrà que no està interessada en l’ajut.  

8. Incompatibilitats i revocació

8.1.- Les beques Màster URV són incompatibles amb qualsevol altra beca o ajut que inclogui els 

conceptes previstos a l’article 2 d’aquestes bases. En aquests casos, la unitat gestora pot 

declarar una revocació total o parcial de la beca. 

8.2.- En el cas que posteriorment es detecti falsedat en les dades aportades a l’hora d’emplenar 

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

la unitat gestora podrà iniciar el procediment de revocació. 

8.3.- La coordinació del màster pot establir incompatibilitats específiques en la fitxa de la beca. 

9. Tractament de les dades personals de les persones sol·licitants

9.1.- Les dades que es recullen en les sol·licituds de les beques s’inclouen en una base de dades 

per al seu tractament. El responsable del tractament de les dades personals és la Universitat 

Rovira i Virgili, amb adreça postal al carrer de l’Escorxador, s/n, 43003 de Tarragona i pàgina 

web http://www.urv.cat. L’adreça de correu electrònic del delegat de protecció de dades de la 

Universitat Rovira i Virgili és dpd@urv.cat i l’adreça postal és carrer Escorxador, s/n, 43003 de 

Tarragona. 
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9.2.- La URV tracta la informació que faciliten les persones interessades amb la finalitat única de 

gestionar la concessió de les beques previstes en aquestes bases. Especialment, té com a 

objectiu comprovar els requisits necessaris per sol·licitar-les i la meritació de les circumstàncies 

acadèmiques al·legades per les persones  peticionàries. 

9.3.- Les dades personals proporcionades es conserven durant el temps necessari per a les 

finalitats del tractament per a les quals han estat recollides. 

9.4.- La base legal per al tractament de les dades personals és la Llei orgànica 6/2001, de 21 de 

desembre, d’universitats. 

9.5.- No es preveu la cessió de dades a tercers, tret que sigui obligació legal. En aquests supòsits, 

únicament s’enviaran les dades necessàries. 

9.6.- Qualsevol persona sol·licitant té dret a obtenir informació sobre si a la URV tracta dades 

personals que la concerneixen o no. 

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar 

la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, 

quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir. 

En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 RGPD, les persones interessades poden 

sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament es conservaran 

per exercir o defensar reclamacions. 

Les persones interessades poden oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats de 

màrqueting, inclosa l’elaboració de perfils. La URV deixarà de tractar les dades quan així ho 

sol·liciti la persona interessada, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar 

possibles reclamacions. 

En virtut del dret a la portabilitat, les persones interessades tenen dret a obtenir les seves dades 

personals en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre 

responsable. 

9.7.- Els drets previstos al punt anterior es poden exercir mitjançant un escrit adreçat a la 

Universitat Rovira i Virgili de forma presencial o postal al c/Escorxador, s/n, 43003 de Tarragona, 

o a través del registre electrònic a l’adreça https://seuelectronica.urv.cat/registre.html.

9.8.- Si les persones interessades consideren que els seus drets no s’han atès adequadament, 

tenen dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Així 

mateix, ho poden comunicar al delegat de protecció de dades de la URV (dpd@urv.cat ). 
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