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Ajuts curs 2020-21 (període excepcional) 

Bases de la convocatòria 

Davant de la situació de crisis econòmica generada per les conseqüències de la pandèmia COVID-
19, la URV vol donar un resposta per tal de pal·liar els efectes negatius que poden impactar en 
les economies dels nostres estudiants i, especialment, en aquells estudiants que queden 
desemparats per la resta de sistemes de beques i ajuts (Ministeri d’Educació, AGAUR i la pròpia 
URV). 

Analitzats els sistemes de beques del règim general del Ministeri i les beques Equitat de l’AGAUR, 
així com les novetats que s’introduiran al sistema general de beques al curs 2020-21, es 
procurarà donar resposta als dos col·lectius que poden quedar desprotegits dels sistemes d’ajuts 
actualment vigents. En general, es tracta d’estudiants que han estat becaris en el curs actual, 
però que el seu rendiment acadèmic no els permetrà (objectivament) accedir durant el proper 
curs a les beques que han gaudit durant el curs 2019-2020. 

El Vicerectorat d’Estudiants i Ocupabilitat, amb el suport econòmic del Consell Social i el suport 
tècnic de l’Oficina de l’Estudiant, impulsa aquests ajuts que volen donar resposta a les 
necessitats dels estudiants que més necessiten un suport econòmic per sufragar les despeses 
bàsiques per continuar amb els estudis universitaris. 

1. Objecte dels ajuts i requisits de les persones sol·licitants 

1.1. Les bases tenen per objecte regular la convocatòria de concessió d’ajuts econòmics per al 
curs extraordinari 2020-21 a estudiants que durant el curs 2019-20 van gaudir de beca de règim 
general per circumstàncies determinades que requereixen d’un suport econòmic especial, i que 
al curs 2020-21 no gaudiran d’aquests ajuts per motius acadèmics. 

1.2. Poden sol·licitar els ajuts els estudiants que es trobin en dificultats econòmiques i 
compleixin els requisits següents: 

a) Estar matriculat durant el curs 2020-21 en un ensenyament oficial de la URV. 

b) No estar en possessió d’una titulació universitària. 

c) Tenir nacionalitat d’un estat membre de la Unió Europea. En cas d’estrangers no 
comunitaris, cal acreditar la condició de residència permanent. 

d) No superar, en cap cas, els llindars de renda establerts per a la convocatòria de beques de 
règim general del Ministeri d’Educació i Formació Professional per accedir a les beques de 
quantia fixa que es prenen com a referència en aquestes bases (llindar 1 per la beca de 
quantia fixa lligada a la renda, i llindar 2 lligada a la residència). La renda de la unitat familiar 
es determina segons els criteris establerts a la resolució que aprovi cada curs la Secretaria 
d’Estat d’Educació, Formació Professional i Universitats previstos per a les mateixes 
finalitats. 

e) Haver sol·licitat beca de règim general del Ministeri d’Educació i Formació Professional 
(MEFP) i/o la beca Equitat de l’AGAUR i que aquesta hagi estat denegada per motius 
acadèmics. 

f) Formar part d’un (o els dos) dels col·lectius següents: 
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• Estudiants que el curs anterior (2019-20) van ser becaris de règim general i van gaudir 
de l'ajut de quantia fixa lligada a la renda (1.600 €), i que, d'acord amb la convocatòria 
d'aquest curs 2020-21, no hagin aprovat el mínim de crèdits necessaris per tornar a 
gaudir d'aquest ajut/beca. 

• Estudiants que el curs anterior (2019-20) van ser becaris de règim general i van gaudir 
de l'ajut de quantia fixa lligada a la residència (1.500 €) i que, d'acord amb la 
convocatòria d'aquest curs 2020-21, no hagin aprovat el mínim de crèdits necessaris per 
tornar a gaudir d'aquest ajut/beca. 

2. Dotació dels ajuts 

2.1. El Consell Social de la URV finança aquests ajuts en la seva integritat, segons la quantitat 
aprovada pel ple. Es poden adjudicar ajuts fins a esgotar la dotació màxima determinada pel 
Consell Social i publicada a la resolució de la convocatòria. 

2.2. S’estableix una quantitat màxima de 1.500€ per a cada modalitat d’ajut i estudiant. Si un 
estudiant compleix els requisits dels dos col·lectius destinataris pot ser beneficiari d’un ajut 
màxim de 3.000€. 

2.3. En cas que la dotació pressupostària que s’hi destini als ajuts no pugui cobrir la totalitat de 
les sol·licituds acceptades, els beneficiaris només poden gaudir d’una única modalitat d’ajut 
malgrat puguin ser considerats en les dues modalitats. Si amb l’aplicació d’aquest criteri es 
cobrissin la totalitat dels ajuts sol·licitats per una modalitat en la quantitat màxima, el romanent 
pot ser destinat proporcionalment per cobrir ajuts de segona modalitat. 

2.4. En cas que la dotació pressupostària que s’hi destini no pugui cobrir la totalitat dels ajuts 
acceptats, la dotació es distribueix de forma proporcional entre els beneficiaris, i en cap cas es 
pot rebre ajuts per dues modalitats. 

2.5. Si després de l’adjudicació de l’ajut l’estudiant rep algun altre ajut o beca amb la mateixa 
finalitat, cal retornar l’import adjudicat per a aquesta convocatòria i destinar-lo a altres 
sol·licitants que es trobin en situacions similars. 

3. La Unitat Gestora i la comissió d’adjudicació 

3.1. L’acceptació de les sol·licituds i la determinació dels imports és competència de l’Oficina de 
l’Estudiant, unitat gestora dels ajuts. 

3.2. L’Oficina de l’Estudiant és la unitat encarregada d’impulsar la convocatòria, recollir les 
sol·licituds, comprovar els requisits dels sol·licitants i aplicar els criteris de distribució de la 
dotació total dels ajuts, realitzar els pagaments i, en general, dur a terme totes les gestions 
relacionades amb la resolució dels ajuts. 

3.3. En cas de necessitat d’interpretació d’aquestes bases o de priorització de les sol·licituds 
davant de la manca de pressupost per cobrir totes les peticions acceptades, una comissió 
decidirà sobre les qüestions que s’hi plantegin. Aquesta comissió està formada per la vicerectora 
d’Estudiants i Ocupabilitat, el cap de l’Oficina de l’Estudiant, el president i el secretari del Consell 
Social. 

4. Valoració de les sol·licituds 

mailto:beques.ofes@urv.cat


 
 

 
 

 

 
Ajuts curs 2020-21 (període excepcional) – Bases de la convocatòria 3 

Oficina de l’Estudiant 

Av. Catalunya, 35 43002 Tarragona 
beques.ofes@urv.cat  
Telèfon 977558836 

4.1. Les sol·licituds han de complir, de forma objectiva, amb els requisits previstos en aquestes 
bases. 

4.2. En cas de concurrència de sol·licituds, es dona prioritat als estudiants que es trobin en una 
situació econòmica i familiar més feble: situació d’atur dels progenitors, malaltia o altres 
situacions d’especial desprotecció, especialment causades per la pandèmia i que són objecte de 
priorització en aquesta convocatòria. 

Per determinar aquests factors es tindrà en consideració l’exposició de motius del sol·licitant i 
la documentació que la Unitat Gestora pot sol·licitar quan sigui necessari. 

4.3. Per determinar la dotació final de l’ajut, també es pot tenir en consideració la trajectòria 
acadèmica de l’estudiant. 

5. Convocatòria, sol·licitud i adjudicació dels ajuts 

5.1. Per resolució del Vicerectorat d’Estudiants i Ocupabilitat, s’ha d’obrir la convocatòria durant 
el mes de juliol de 2020, amb indicació de la dotació econòmica destinada i la data d’inici i final 
del termini de presentació de sol·licituds. 

5.2. Un cop resolta la convocatòria, i sempre que no s’hagi esgotat la dotació pressupostària a 
la primera convocatòria, es pot obrir una segona per resolució del Vicerectorat. 

5.3. Són causes de resolució de la convocatòria: 

a) La finalització del termini de presentació de sol·licituds previst a la convocatòria. 

b) La resolució del Vicerectorat d’Estudiants i Ocupabilitat. 

5.4. Un cop oberta la convocatòria, els estudiants que reuneixin els requisits poden presentar la 
sol·licitud segons el procediment establert per la Unitat Gestora a la pàgina web dels ajuts 
(www.urv.cat/beques), acompanyat de la documentació següent: 

a) Fotocòpia de la credencial de beca o document acreditatiu de la beca de quantia fixa 
rebuda al curs 2019-20. 

b) Una exposició de motius amb l’explicació de les circumstàncies econòmiques i personals 
o familiars que s’hi troba actualment l’estudiant i que fan necessari l’ajut per seguir amb 
els estudis. Aquest escrit no ha de superar la cara d’un full amb tipografia Arial 12 i 
interlineat senzill. 

c) Contracte de lloguer vigent al curs 2020-21 o document acreditatiu del pagament 
mensual d’allotjament per desplaçament des de la residència familiar. 

d) Declaracions de l’IRPF (de la renda) de l’any 2019 de tots els membres de la unitat 
familiar. 

e) Documentació de rellevància que serveixi per acreditar la situació de desprotecció 
generada pels efectes econòmics de la pandèmia COVID-19. 

5.5. Un cop hi hagi la resolució definitiva dels ajuts, la Unitat Gestora realitza els pagaments als 
estudiants destinataris dels ajuts. 

5.6. La concessió de l’ajut pot ser revocada si es descobreix que l’adjudicatari va incórrer en 
ocultació o falsedat de dades aportades a la sol·licitud. 
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6. Tractament de les dades personals 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 al 
seu tractament. 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. 

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 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 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). 
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