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Ajuts de matrícula per a l’estudiantat  
afectat pel conflicte d’Ucraïna, curs 2022-23 
 

Bases i convocatòria  
Aprovats per la Comissió d’Acció Social i Solidària, en la sessió de 2 de novembre de 2022 

 
 

La Universitat Rovira i Virgili (URV) té la voluntat de promoure iniciatives al seu abast perquè 
els estudiants afectats pel conflicte d’Ucraïna puguin rebre suport per finançar els estudis. 
 
Vista la situació provocada pel conflicte d’Ucraïna i vista l’Ordre PCM/170/2022, de 9 de març, per 
la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 8 de març de 2022, que amplia la protecció 
temporal atorgada en virtut de la Decisió d'execució (UE) 2022/382, del Consell de la UE, de 4 de 
març de 2022 a persones afectades pel conflicte d'Ucraïna que puguin trobar refugi a Espanya 
(BOE-A-2022-3716);  
 
Vist que, per resolució de la rectora de la URV de 31 de març de 2022, s’autoritza la 
convocatòria d’ajuts per facilitar l’acollida de persones d’Ucraïna amb situació de protecció 
internacional que sol·licitin donar continuïtat a la seva carrera universitària, que es tramitaran 
a l’empara del Protocol d'acompanyament social extraordinari per causes d'especial 
vulnerabilitat o d'emergència humanitària de l'estudiantat de la URV (Fons URV Solidària); 
 
La Universitat Rovira i Virgili, a través de la Comissió d’Acció Social i Solidària i de l’Àrea 
d’Impacte Social, Cooperació i Voluntariat URV Solidària (en endavant URV Solidària ) obre 
aquesta convocatòria d’ajuts extraordinaris de matrícula. 
 
Aquestes bases són un marc regulador flexible, amb l’objectiu d’estudiar cada cas de manera 
individualitzada per donar una resposta específica i ajustada a les necessitats de cada 
estudiant. 
 
1. Objecte dels ajuts i requisits de les persones sol·licitants  
 
1.1. Les bases tenen per objecte regular la convocatòria oberta de concessió d’ajuts econòmics 
extraordinaris a estudiants afectats pel conflicte d’Ucraïna per fer front a les despeses de 
matrícula de grau, màster oficial o programa de doctorat de la URV. 
 
1.2 . D’acord amb l’Ordre PCM/170/2022, de 9 de març (BOE-A-2022-3716),  
aquesta protecció temporal atorgada en virtut de la Decisió d'execució (UE) 2022/382, del Consell 
de la UE de 4 de març de 2022, a persones afectades pel conflicte d'Ucraïna que puguin trobar 
refugi a Espanya (BOE-A-2022-3716 s’ha de conferir a: 
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1) Persones de nacionalitat ucraïnesa que es trobin en situació d'estada a Espanya abans 
del 24 de febrer de 2022 i que, com a conseqüència del conflicte armat, no puguin tornar 
a Ucraïna. 
2) Persones nacionals de tercers països o apàtrides que resideixin legalment a Ucraïna amb 
un permís de residència legal vàlid (permanent o d’un altre tipus com a estudiants), expedit 
d’acord amb el dret ucraïnès i que no puguin tornar al seu país o regió. 
3) Persones de nacionalitat ucraïnesa que es trobaven en situació irregular a Espanya abans 
del 24 de febrer i que, com a conseqüència del conflicte armat, no poden tornar a Ucraïna. 
4) Membres de les famílies de les persones a què es refereixen els apartats 1 i 2 d’aquest 
punt, en els termes següents: 

a) El cònjuge o la parella de fet. 
b) Els seus fills menors solters o del seu cònjuge, sense distingir si van néixer dins o 

fora del matrimoni o si són adoptats. 
c) Altres parents propers que visquin junts com a part de la unitat familiar en el 

moment de les circumstàncies relacionades amb l'afluència massiva de persones 
desplaçades i que en depenguin totalment o principalment. 

 
1.3. Per tant, els requisits per sol·licitar els ajuts són els següents: 
 

a) Qualsevol persona física major d’edat que pertanyi a un dels col·lectius descrits al punt 
1.2 d’acord amb l’Ordre PCM/170/2022, de 9 de març (BOE-A-2022-3716). 

b) Haver-se matriculat durant el curs 2022-23 en un grau, màster oficial o programa de 
doctorat de la URV.  

c) No incórrer en causa d’incompatibilitat per demanar aquest ajut, pel fet de ser 
beneficiari d’un altre ajut amb la mateixa finalitat, sota responsabilitat de la persona 
sol·licitant. En qualsevol cas, la persona sol·licitant ha d’informar de la sol·licitud o 
concessió d’altres ajuts i/o convocatòries, fins i tot aquelles sol·licituds d’ajuts amb la 
mateixa finalitat que s’hagin presentat o resolt amb posterioritat a la presentació de 
la sol·licitud i/o resolució d’aquesta convocatòria 

 
En cas de produir-se alguna incompatibilitat no comunicada, la persona beneficiària pot 
quedar exclosa per presentar-se a futures edicions d’aquesta convocatòria. 
 
2. Dotació dels ajuts  
 
2.1. La URV finança aquests ajuts mitjançant el Protocol d'acompanyament social 
extraordinari per causes d'especial vulnerabilitat o d'emergència humanitària de l'estudiantat 
de la URV, previst per al curs 2022-23. 
 
2.2. Els ajuts concedits es destinen a pagar l’import dels crèdits de què l’estudiant es matriculi, 
fins a un import màxim de 2.500 € (dos mil cinc cents euros ) per estudiant, així com les taxes 
que se’n derivin. 
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2.3. Segons la gravetat de les circumstàncies personals acreditades per l’estudiant, es poden 
adjudicar ajuts que incloguin altres conceptes d’orientació acadèmica.  
 
2.4. La quantitat exacta de l’ajut concedit es determina segons la disponibilitat pressupostària 
de la URV.  
 
2.5. La situació de dificultat econòmica especial que s’al·legui no pot haver-se generat en un 
moment posterior al pagament de la matrícula per al curs 2022-23. 
 
3. La Comissió d’Adjudicació i la unitat gestora  

  
3.1. L’adjudicació o desestimació dels ajuts i els imports les resol una comissió creada amb 
aquesta finalitat (en endavant, la Comissió d’Adjudicació).  
 
3.2. La Comissió d’Adjudicació està formada per les persones següents:  
 

•  El vicerector o vicerectora de Compromís Social i Sostenibilitat, o persona en qui 
delegui 

• El vicerector o vicerectora de Projectes Docents i Estudiants, o persona en qui delegui. 
• El cap o la cap del Servei de Gestió Acadèmica, o la persona en qui delegui. 
• Un tècnic o tècnica l’Àrea d’Impacte Social, Cooperació i Voluntariat URV Solidària, que 

actua com a secretari o secretària. 
• Un membre de la Comissió d’Estudiants i Comunitat Universitària. 
• Un membre de la Comissió d’Acció Social i Solidària. 

 
3.3. La URV Solidària és l’àrea encarregada de promoure la convocatòria i d’organitzar les 
sessions de la Comissió d’Adjudicació. El Servei de Gestió Acadèmica (SGA) ha de dur a terme 
les gestions acadèmiques relacionades amb la resolució dels ajuts.  
 
4. Situacions objecte dels ajuts i valoració de les sol·licituds 
 
4.1. Per analitzar cada cas, la Comissió d’Adjudicació pot requerir a l’estudiant que faci una 
entrevista amb l’objectiu d’aclarir dubtes sobre la seva situació. 
 
4.2. La Comissió d’Adjudicació decideix sobre les situacions o casuístiques no recollides en 
aquestes bases i és competent per interpretar-les quan sigui necessari. En assumptes 
controvertits o dubtosos, també pot demanar que una altra instància de la URV prengui la 
decisió final. 
 
4.3. Per determinar la situació de dificultat econòmica de l’estudiant, es valoren les 
circumstàncies següents:  
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a) Situació socioeconòmica dels mantenidors principals (pares, tutors legals, etc.) de la 
unitat familiar de l’estudiant.  

b) Orfenesa parcial o total.  
c) Discapacitat o malaltia greu de l’estudiant, d’algun membre de la unitat familiar o dels 

mantenidors principals que impliquin una despesa important i/o li dificultin la inserció 
laboral.  

d) Família monoparental sense suport social.  
e) Família nombrosa.  
f) Qualsevol altra circumstància al·legada per l’estudiant que justifiqui la dificultat 

socioeconòmica per fer-se càrrec de les despeses de la matrícula, especialment els fets 
sobrevinguts que impliquin la impossibilitat de gaudir d’altres beques o ajuts de 
matrícula.  

 
4.4. Totes les circumstàncies al·legades han d’estar justificades documentalment. En cas de 
falti documentació, se l’hi demanarà abans d’entrar a valorar la sol·licitud.  
 
5. Convocatòria, presentació i adjudicació dels ajuts  
 
5.1. La sol·licitud per a aquesta convocatòria es pot presentar fins a les 24:00h del dia 27 
de novembre de 2022.  
 
5.2.  El termini per presentar sol·licituds es pot ampliar sempre que hi hagi dotació 
pressupostària.  
 
5.3. La convocatòria es publicarà al portal de la URV Solidària (www.urv.cat/urvs ) i a través 
de les xarxes socials i dels mitjans de comunicació de la URV. 
 
5.4. La sol·licitud s’ha de presentar preferentment en suport electrònic mitjançant les 
opcions següents: 
 

a) Al Registre telemàtic de la URV 
https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/24891A1DA10F4DF6
B76E636E84F11358.asp?codent=A90, utilitzant la instància genèrica i adjuntant la resta de 
la documentació requerida. 

 
b) De manera presencial.  

 
Per a ambdós casos (a i b) es pot consultar l’espai web del Registre General de la URV 
https://seuelectronica.urv.cat/registre.html  

 
c) Altres llocs on es pot presentar la sol·licitud, segons l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 

d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, són:  
 

http://www.urv.cat/urvs
https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/24891A1DA10F4DF6B76E636E84F11358.asp?codent=A90
https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/24891A1DA10F4DF6B76E636E84F11358.asp?codent=A90
https://seuelectronica.urv.cat/registre.html
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₋ Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanyi a l’administració general 
de l’Estat espanyol, de qualsevol administració de les comunitats autònomes o de 
les entitats que integren l’administració local i el sector públic institucional. 

₋ Oficines de Correos de l’Estat espanyol, tal com s’estableixi reglamentàriament. En 
el cas que la documentació s’enviï per correu certificat, s’ha de presentar en una 
oficina de Correos de l’Estat espanyol i —d’acord amb l’article 31 del Reial decret 
1829/1999, de 3 de desembre— en un sobre obert, perquè la sol·licitud, l’escrit o la 
comunicació es dati i se segelli abans certificar-ne la tramesa. Si la sol·licitud no l’ha 
datada i segellada l’oficina de Correos, la data vàlida de presentació serà la 
d’entrada al registre de la URV.  

₋ Representacions diplomàtiques o oficines consulars de l’Estat espanyol a 
l’estranger.  
 

d) Si la persona sol·licitant presenta la documentació en algun dels registres esmentats 
en el punt c), ho ha de comunicar a urvsol@urv.cat  

 
5.6. La instància 
 
5.6.1. Es pot utilitzar la instància genèrica que es troba (en línia o en versió imprimible) al 

Registre General de la URV https://seuelectronica.urv.cat/registre.html.  
 
5.6.2. A la instància s’ha d’indicar que la unitat receptora és l’Oficina de Compromís Social de 

la URV. 
 

 
Exemple 

 
5.6.3. Cal indicar que l’objecte de la sol·licitud és concórrer a la Convocatòria d’ajuts de 

matrícula per a estudiants afectats pel conflicte d’Ucraïna, curs 2022-23. 
 

mailto:urvsol@urv.cat
https://seuelectronica.urv.cat/registre.html
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Exemple 

 
5.7. Documentació necessària que ha d’acompanyar la instància: 
 

a) Fotocòpia del passaport de la persona sol·licitant o document oficial que n’acrediti la 
identitat. 

b) Documentació que acrediti que compleix de les condicions descrites a l’apartat 1 
d’aquestes bases. 

c) Qualsevol altre document que acrediti circumstàncies personals o familiars que la 
persona sol·licitant vulgui al·legar. 

 
5.8. Quan la Comissió d’Adjudicació acordi estimar o desestimar una sol·licitud després 
d’haver-la estudiat, ho ha de comunicar a la persona sol·licitant. 
 
5.9. L’ajut establert es transferirà al compte bancari que faciliti la persona beneficiària.  
 
5.10. La concessió de l’ajut es pot revocar en cas d’identificar ocultació o falsedat en les dades 
o en la informació aportada.  
 
6. Tractament de les dades de les persones sol·licitants 

 
6.1. Les dades que es recullen a les sol·licituds dels ajuts s’inclouen en una base de dades per 

tractar-les. El responsable del tractament de les dades personals de les sol·licituds és la 
URV, amb adreça postal al carrer de l’Escorxador, s/n, 43003 de Tarragona i pàgina web 
http://www.urv.cat. L’adreça electrònica del delegat de protecció de dades de la URV és 
dpd@urv.cat i l’adreça postal és carrer Escorxador, s/n, 43003 de Tarragona.  

 
6.2. La URV tracta la informació que faciliten les persones interessades amb la finalitat única 

de gestionar la concessió dels ajuts previstos en aquestes bases. Especialment, tenen com 
a objectiu comprovar els requisits necessaris per sol·licitar els ajuts i meritar les 
circumstàncies personals objectives i subjectives al·legades pels peticionaris. 

http://www.urv.cat/
http://www.urv.cat/
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6.3. Les dades personals es conserven durant el temps necessari per a les finalitats del 

tractament per a les quals han estat recollides. 
 
6.4. La base legal per al tractament de les dades personals és la Llei orgànica 6/2001, de 21 de 

desembre, d’universitats. 
 
6.5. No es preveu la cessió de dades a tercers, tret que sigui obligació legal. En aquests 

supòsits, únicament s’han d’enviar les dades necessàries. 
 
6.6. Qualsevol persona sol·licitant té dret a obtenir informació sobre si 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 del RGPD, les persones interessades 
poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, la URV 
únicament les ha de conservar per exercir o defensar reclamacions. 
 
Les persones interessades poden oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats de 
màrqueting, incloent-hi l’elaboració de perfils. La URV ha de deixar de tractar les dades quan 
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-les a 
un altre responsable. 
 
6.7. Els drets previstos al punt anterior es poden exercir mitjançant un escrit adreçat a la URV 
de forma presencial o postal al carrer de l’Escorxador, s/n, 43003 de Tarragona, o a través del 
registre electrònic a l’adreça https://seuelectronica.urv.cat/registre.html.  
 
6.8. 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, poden comunicar-ho al delegat de protecció de dades de la URV (dpd@urv.cat).  
 
7. Acceptació de les bases i normativa d’aplicació 

 
La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació d’aquestes bases. Qualsevol 
dubte sobre la interpretació d’aquestes bases o incidència que es pugui produir durant tot el 
període de vigència d’aquesta convocatòria l’ha de resoldre la Comissió d’Adjudicació. 

https://seuelectronica.urv.cat/registre.html
https://seuelectronica.urv.cat/registre.html
https://seuelectronica.urv.cat/registre.html
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Les persones interessades poden interposar un recurs d'alçada contra la convocatòria i les 
bases davant del rector o rectora de la Universitat en el termini d'un mes a comptar des de 
l’endemà de la publicació. 

Així mateix, les persones interessades poden interposar un recurs d’alçada contra els actes 
administratius que es derivin de l’actuació de la Comissió davant del rector o rectora de la 
Universitat en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació o publicació. Igualment, les 
persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per 
a la defensa dels seus interessos. 

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, s'apliquen els preceptes de la la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
 
Per resoldre qualsevol dubte sobre aquestes bases, podeu adreçar-vos a la URV Solidària 
mitjançant l’adreça electrònica urvs@urv.cat.o al telèfon 977558484.  
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