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Av. Catalunya, 35 43002 Tarragona 
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Ajuts al transport públic per a estudiants amb 
dificultats econòmiques per al curs 2021-22 

Bases de la convocatòria 
 

 
La Universitat Rovira i Virgili (URV) té la voluntat de promoure iniciatives perquè 
l’estudiantat amb necessitats econòmiques pugui rebre suport per finançar els 
desplaçaments en transport públic per cursar estudis a la URV. 

D’altra banda, el compromís de la URV amb els objectius de desenvolupament 
sostenible (ODS), en particular amb l’acció climàtica, ens porta promoure els sistemes 
de transport públic col·lectiu i evitar desplaçaments en vehicles privats, amb la finalitat 
de reduir les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle de la nostra comunitat. 

Els ajuts pretenen alleugerir la despesa que determinats estudiants amb dificultats 
econòmiques importants han d’afrontar per poder seguir el curs i la presencialitat de les 
classes, i no reben cap altre ajut o beca que assumeixi aquest concepte. 

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 per concedir ajuts 
econòmics a estudiants que es troben en una situació de dificultat econòmica especial i 
han de fer front a les despeses de desplaçament en transport públic des de la seva 
residència habitual durant el curs al centre universitari. 

1.2. Són objecte dels ajuts les despeses de transport públic pels desplaçaments periòdics 
des de la residència habitual al centre docent per assistir de manera presencial a les 
activitats lectives. 

S’entén per residència habitual el domicili de l’estudiant durant el curs acadèmic, no el 
domicili familiar. 

La destinació del trajecte és el centre universitari de la URV on cursa estudis la persona 
interessada, o bé el centre de treball o seu de l’entitat on du a terme les pràctiques 
curriculars o altres activitats equivalents. 
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1.3. Els estudiants sol·licitants han de complir els requisits següents per acreditar les 
dificultats econòmiques:  

a) Estar matriculats durant el curs 2021-22 en un grau o en un màster oficial de la URV. 

b) No estar en possessió de cap altra titulació universitària, excepte en el cas 
d’estudiants de màster universitari. 

c) Tenir la 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 criteris de renda establerts per a la convocatòria de 
beques de règim general del Ministeri d’Educació i Formació Professional. 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 prevista per a les mateixes finalitats.  

e) Acreditar documentalment les dificultats econòmiques de la unitat familiar. Si els 
ingressos de la unitat familiar han tingut una davallada sobtada el 2021 com a 
conseqüència d’una situació sobrevinguda, s’ha d’aportar la documentació pertinent 
que acrediti el fet que s’ha produït i l’impacte que ha tingut en l’economia familiar. 

Aquesta situació de dificultat econòmica greu no ha d’haver estat causada per una 
decisió de la persona sol·licitant. 

f) Haver sol·licitat beca de règim general del Ministeri d’Educació i Formació 
Professional (MEFP) i/o la beca Equitat de l’AGAUR. 

g) També poden sol·licitar l’ajut aquells estudiants que no hagin demanat beca, però 
que acreditin una situació sobrevinguda, no causada voluntàriament per la persona 
sol·licitant, que hagi empitjorat la seva situació econòmica, social o familiar. Aquest 
empitjorament ha de ser el causant d’una reducció involuntària dels ingressos 
familiars fins a rendes que no superin els límits econòmics previstos a la convocatòria 
de beques de règim general del MEFP. Si l’estudiant no ha sol·licitat cap beca i no hi 
ha cap situació sobrevinguda, la Comissió d’Adjudicació pot concedir l’ajut si es dona 
una situació de  gravetat especial o excepcionalitat justificada. 

h) No haver rebut la beca de règim general del MEFP o altres ajuts amb el mateix 
objecte per al curs 2021-22. 

 

2. Dotació dels ajuts 

2.1. La URV finança aquests ajuts amb una dotació prevista al pressupost per a l’exercici 
2022. Es poden reconèixer ajuts fins a esgotar la dotació que es determini en la resolució 
de la convocatòria. 
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2.2. Els ajuts concedits han de cobrir part de l’import que l’estudiant destina a la despesa 
de transport públic fins a un màxim del 60% de la despesa acreditada del curs 2021-22. 

2.3. L’import de l’ajut que rep cada estudiant el determina una comissió creada amb 
aquesta finalitat. La quantitat exacta de l’ajut concedit s’estableix segons la despesa que 
la persona sol·licitant té en transport universitari i les opcions econòmiques o 
abonaments que ofereixen les diverses empreses de transport públic. 

2.4. En cas que la dotació econòmica no pugui cobrir totes les sol·licituds, s’ha de repartir 
de manera proporcional entre totes les que hagi la comissió. 

2.5. Si després de l’adjudicació de l’ajut, l’estudiant rep algun altre ajut o beca amb la 
mateixa finalitat, ha d’informar-ne la Unitat Gestora i haurà de retornar l’import 
adjudicat per a aquesta convocatòria per destinar-lo a altres sol·licitants que compleixin 
els requisits establerts. 

 
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). 

La Comissió d’Adjudicació està formada per: 

a) El vicerector o vicerectora d‘Estudiants i Ocupabilitat. 

b) Dos tècnics o tècniques de l’Oficina de l’Estudiant, un dels quals actua com a 
secretari o secretària. 

c) Un o dos membres de la Comissió d’Estudiants i Comunitat Universitària. 

3.2. L’Oficina de l’Estudiant (en endavant, la Unitat Gestora) s’encarrega d’impulsar la 
convocatòria, recollir les sol·licituds, organitzar les sessions de la Comissió d’Adjudicació 
i dur a terme la resta de gestions relacionades amb la resolució dels ajuts. 

 

4. Situacions objecte dels ajuts i valoració de les sol·licituds 

4.1. La Comissió d’Adjudicació valora totes les sol·licituds d’ajuts segons la 
documentació aportada pels sol·licitants i decideix sobre l’adjudicació o desistiment de 
l’ajut, així com l’import. 

4.2. Per analitzar cada cas, la Comissió d’Adjudicació pot demanar a l’estudiant la 
documentació no aportada inicialment que acrediti les circumstàncies al·legades. 
També pot requerir a l’estudiant fer una entrevista amb l’objectiu aclarir dubtes sobre 
la seva situació. 

4.3. 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 
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controvertits o dubtosos, els membres de la Comissió d’Adjudicació poden demanar que 
la Comissió d‘Estudiants i Comunitat Universitària prengui la decisió final. 

4.5. Per determinar la situació de dificultat econòmica de l’estudiant, es valoren les 
circumstàncies següents: 

a) Situació d’atur dels mantenidors principals (pares, tutors legals, etc.) de la unitat 
familiar de l’estudiant. En aquests casos, es té en compte la durada de les 
situacions d’atur i les prestacions o subsidis que reben. 

b) Afectació per un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) o un 
expedient de regulació d’ocupació (ERO) d’algun dels progenitors o tutors legals. 

c) Orfenesa parcial o total. 

d) Discapacitat o malaltia greu dels mantenidors principals de l’estudiant que els 
dificultin la inserció laboral. 

e) Discapacitat o problemes greus de salut de l’estudiant o d’altres membres de la 
unitat familiar que impliquin una despesa important o la impossibilitat de 
treballar d’algun dels mantenidors principals de la unitat familiar. 

f) Família monoparental sense pensions alimentàries. 

g) Família nombrosa. 

h) Casos de desnonaments. 

i) Estudiants amb fills al seu càrrec. 

j) Qualsevol altra circumstància al·legada per l’estudiant que justifiqui la dificultat 
econòmica per fer front a les despeses de transport. 

4.6. Per determinar la dotació de l’ajut, la persona sol·licitant ha de detallar i acreditar 
documentalment: 

a) L’origen i destinació dels desplaçament habituals. 
b) La periodicitat dels desplaçaments. 
c) Les setmanes i mesos en què es desplaça. 
d) El cost unitari de l’abonament de transport utilitzat. 
e) El càlcul de la despesa realitzada segons les dades anteriors. 

4.7. També es pot tindrà en consideració el rendiment acadèmic de l’estudiant. 

4.8. Totes les circumstàncies al·legades han d’estar justificades documentalment i han 
de fer referència al moment de la sol·licitud. En cas de manca de documentació o 
justificació de les circumstàncies familiars o econòmiques al·legades o de les despeses 
de transport al·legades, es pot requerir la documentació abans d’entrar a valorar la 
sol·licitud o bé directament es pot denegar la sol·licitud per falta de documentació i 
justificació. 
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5. Convocatòria, sol·licitud i adjudicació dels ajuts 

5.1. Per resolució del Vicerectorat d’Estudiants i Ocupabilitat, s’obrirà la convocatòria, 
amb indicació de la data d’inici i final del termini per presentar de sol·licituds i la 
composició dels membres de la Comissió d’Adjudicació. 

Es pot ampliar el termini de presentació de sol·licituds sempre que no es prevegi 
l’esgotament de la dotació pressupostària.  

5.2. Són causes de resolució de la convocatòria: 

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

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

5.3. Els estudiants que reuneixin els requisits poden presentar la sol·licitud a través del 
tramitador en línia dels estudiants que hi ha a la intranet de la URV, amb aportació 
obligatòria de la documentació següent: 

a) La sol·licitud de l’ajut segons el model normalitzat. 

b) La documentació que acrediti les despeses en abonaments de transport públic 
per assistir de manera presencial a les activitats lectives dels estudis que cursa. 

c) Acreditació econòmica (procediment MATRC) de l’AGAUR. 

5.4. En cas que la persona sol·licitant no disposi de l’acreditació econòmica 
(procediment MATRC) de l’AGAUR, haurà de presentar documentació suficient per 
acreditar la dificultat econòmica de la unitat familiar: 

a) (Obligatori) Fotocòpia del llibre de família en què constin les dades de tots els 
membres de la unitat familiar. 

b) (Obligatori) Fotocòpia de les declaracions de renda de l’últim exercici de tots els 
membres de la unitat familiar. En cas que no estiguin obligats a presentar 
aquesta declaració, cal enviar una còpia del certificat d’imputacions de l’IRPF 
emès per l’Agència Tributària o l’acreditació de l’AGAUR sobre els ingressos 
econòmics de la unitat familiar. 

c) En cas de tenir la beca de règim general (MEFP) denegada, document que en 
comuniqui la denegació. 

d) En els casos en què s’hagin produït situacions sobrevingudes que no es 
reflecteixen a la darrera declaració de la renda, s’han de presentar els documents 
que acreditin els ingressos actuals en cada cas: 

- Certificat d’ingressos expedit per l’empresa o empreses en què hagi 
treballat la persona o persones de la unitat familiar que generi els 
recursos econòmics computables. 

mailto:beques.ofes@urv.cat


 
 

 
 

 
 

 

Bases dels ajuts al transport públic per a estudiants amb dificultats  econòmiques pel curs 2021-2022 
 6 

Oficina de l’Estudiant 
Av. Catalunya, 35 43002 Tarragona 
beques.ofes@urv.cat  
Telèfon 977558836 

- Informe de vida laboral actualitzat expedit per la Seguretat Social de tots 
els membres de la unitat familiar. 

- Certificat d’ingressos per pensió o subsidi d’incapacitat temporal del 
mantenidor o mantenidors principals, quan s’escaigui. 

- Certificat de situació socioeconòmica de la unitat familiar, expedit pels 
serveis socials. 

- Acreditació de la situació d’atur en què estigui qualsevol membre de la 
unitat familiar en el moment de presentar la sol·licitud. 

- Acreditació de les quantitats que es percebin en concepte de prestació o 
subsidi d’atur, o acreditació de no percebre’n cap quantitat, si s’escau. 

No es consideraran les peticions d’ajuts que al·leguin una situació de 
dificultat econòmica sobrevinguda i no estigui clarament fonamentada en 
documentació oficial. Cal presentar documentació que acrediti els 
ingressos econòmics anteriors i posteriors a la situació sobrevinguda que 
ha causat la disminució de la renda familiar. 

e) Acreditació d’altres circumstàncies de rellevància especial amb els certificats o 
declaracions pertinents. Per exemple: 

- Còpia del carnet de família monoparental. 

- Còpia del certificat de discapacitat i el percentatge acreditat. 

- Còpia de la sentència de separació o divorci dels progenitors, ordre 
d’allunyament o altres situacions personals o familiars d’especial 
vulnerabilitat. 

- Certificat de defunció d’algun dels mantenidors principals. 

- Qualsevol altre document que acrediti les circumstàncies familiars que el 
sol·licitant al·legui. 

f) Acreditació del domicili habitual on resideix l’estudiant i, si s’escau, del domicili 
o residència d’estudiants utilitzat per seguir els estudis universitaris 

5.5. Un cop la Comissió d’Adjudicació hagi estudiat totes les sol·licituds presentades i 
sempre que hagi finalitzat el període de presentació de sol·licituds, la Comissió 
d’Adjudicacions ha de determinar l’import exacte de l’ajut que concedeix a cada 
sol·licitant. 

Un cop resoltes totes les sol·licituds i determinats els imports, la Unitat Gestora ho ha 
de publicar a la pàgina web de la Universitat i ho ha de comunicar per correu electrònic 
a totes les persones sol·licitants. 

5.6. El pagament de l’ajut concedit a cada estudiant es pot fer efectiu d’un cop en 
finalitzar el curs, o bé en dos terminis corresponents a les despeses de cada 
quadrimestre. 
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5.7. La concessió de l’ajut es pot revocar si es descobreix que la persona beneficiària va 
incórrer en ocultació o falsedat de dades o circumstàncies al·legades a la sol·licitud. La 
resolució de revocació la fa la Comissió d’Estudiants i Comunitat Universitària, a 
proposta de la Comissió d’Adjudicació, i requereix l’informe previ de la Unitat Gestora. 

 

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 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. 

6.3. Les dades personals es conserven durant el temps necessari per a les finalitats per 
a les quals s’han recollit. 

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. 
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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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Ajuts al transport públic per a estudiants amb dificultats econòmiques 

Curs 2021-22 

DADES PERSONALS 
Nom: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
Cognoms: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
DNI / NIE: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
Correu electrònic: Haga clic o pulse aquí para 
escribir texto. 

Telèfon: Haga clic o pulse aquí para 
escribir texto. 

Ensenyament: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
(Grau o màster universitari) 
Campus on cursa estudis: 

 Campus Catalunya          Campus Sescelades      Campus Vila-seca 
 Campus Bellissens          Seu Baix Penedès          Campus Terres de l’Ebre 

Teniu cap altra titulació universitària? 
 Sí. En cas afirmatiu, indiqueu quina: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
 No 

Nombre de crèdits matriculats al curs 2021-22: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
Heu sol·licitat la consideració d’estudiant a temps parcial al curs 2021-22? 

 Sí       No 
Adreça del domicili habitual durant el curs acadèmic: Haga clic o pulse aquí para escribir 
texto. 
 
És el domicili familiar?:  Sí    No Aclariments: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

 

INFORMACIÓ SOBRE ELS DESPLAÇAMENTS 
Entre el domicili habitual i el centre d’estudis (tant d’anada com de tornada)  
TRAJECTE 1 
Origen: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
(Indiqueu el nom, si s’escau, i l’adreça de la parada on agafeu  el transport)  
Destinació: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
(Indiqueu el nom, si s’escau, i l’adreça de la parada on baixeu del transport) 
Mitjà de transport i empresa: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
Durada del trajecte (temps i quilòmetres): Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
Freqüència setmanal: 

Trajecte d’anada: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
Trajecte de tornada: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

Previsió del període durant el qual es farà aquest desplaçament:  

 
 
Av. Catalunya, 35, Tarragona (43002) 
977 55 84 76 
ofes@urv.cat 
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(Indica el nombre de setmanes/mesos) 
Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
Descripció del bitllet o abonament que utilitzeu de forma habitual:  
(Indica nom, cost, nombre de viatge per títol  i durada/caducitat) 
Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
Nombre de bitllets o recàrregues que, previsiblement, fareu durant el curs acadèmic (entre 
setembre del 2021 i juny del 2022): Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
Cost total previst d’aquest desplaçament entre els mesos de setembre de 2021 i juny del 
2022:  
Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
TRAJECTE 2. Només en el cas d’utilitzar més d’un transport públic per completar el desplaçament 
entre la parada final del trajecte 1 i el centre d’estudis (o domicili habitual en cas que sigui un viatge 
de tornada)  
Origen: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
(Indiqueu el nom, si s’escau, i l’adreça de la parada on agafeu el transport)  
Destinació: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
(Indica el nom, si s’escau, i l’adreça de la parada on es baixa del transport) 
Mitjà de transport i empresa: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
Durada del trajecte (temps i quilòmetres): Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
Freqüència setmanal: 

Trajecte d’anada: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
Trajecte de tornada: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

Previsió del període durant el qual fareu aquest desplaçament: 
(Indiqueu el nombre de setmanes) 
Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
Descripció del bitllet o abonament que utilitzeu de forma habitual:  
(Indiqueu nom, cost, nombre de viatge per títol i durada/caducitat) 
Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
Nombre de bitllets o recàrregues que, previsiblement, fareu durant el curs acadèmic (entre 
setembre i juny): Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

 

OBSERVACIONS SOBRE EL DESPLAÇAMENT 
Anoteu qualsevol dada o informació rellevant sobre els desplaçaments que feu per anar al centre 
d’estudis o tornar al domicili habitual. 
Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

 

CONTESTEU AQUESTES PREGUNTES 
El domicili habitual durant el curs acadèmic és el domicili familiar? 

 Sí     No 
En cas que no ho sigui, detalleu el vostre cas: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
 
Gaudiu d’alguna condició (per exemple, família nombrosa) que comporti una exempció o 
reducció del preu del bitllet o abonament de transport que utilitzeu habitualment?  

 Sí. En cas afirmatiu, indiqueu quina: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
 No 

 
Heu sol·licitat beca de règim general al curs 2021-22? 

mailto:beques.ofes@urv.cat
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 Sí 
 No. En cas de no haver-la sol·licitat, expliqueu per què: Haga clic o pulse aquí 

para escribir texto. 
 
Heu sol·licitat beca Equitat al curs 2021-22? 

 Sí 
 No. En cas de no haver-la sol·licitat, expliqueu per què: Haga clic o pulse aquí 

para escribir texto. 
 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR 
OBLIGATÒRIA 

 Acreditació del tram de renda familiar i de les beques Equitat (Enllaç a la web de 
l’AGAUR). 

 En cas de tenir la beca de règim general (MEFP) denegada, document de comunicació de 
la denegació. 

 Document acreditatiu del domicili habitual durant el curs acadèmic (volant 
d’empadronament, contracte de lloguer, escriptura de la propietat o equivalent). 

 Fotocòpia de l’abonament o abonaments que utilitzeu de forma habitual. 
 Acreditació de la despesa recurrent en transport públic. 

Si no aporteu l’acreditació del tram de renda familiar i de les beques Equitat: 
 Còpia del llibre de família. 
 Còpia del DNI/NIE de tots els membres de la unitat familiar. 
 Declaracions de la renda de l’últim exercici de tots els membres de la unitat familiar. 
 En cas de no tenir declaració de la renda, certificat d’imputacions de l’IRPF emès per 

l’Agència Tributària. 
 
OPCIONAL SEGONS LA SITUACIÓ DEL SOL·LICITANT 

 Certificat d’ingressos per pensió o subsidi d’incapacitat temporal. 
 Certificat de situació socioeconòmica de la unitat familiar, expedit pels serveis socials. 
 Acreditació de la situació d’atur en què estigui qualsevol membre de la unitat familiar. 
 Acreditació de les quantitats que es percebin en concepte de prestació o subsidi d’atur o 

l’acreditació de no percebre’n cap quantitat, en el cas de persones aturades. 
 Si el desplaçament no es al centre d’estudis sinó per fer pràctiques, document que 

acrediti l’activitat lectiva. 
 Declaro que no soc beneficiari de cap ajut o beca que tingui la mateixa finalitat que aquesta convocatòria, tant de 

forma parcial com total. En el cas d’haver-la sol·licitat i ser-ne beneficiari en data posterior a la presentació d’aquesta 
sol·licitud, em comprometo a comunicar-ho sense dilació a la unitat gestora de l’ajut (ofes@urv.cat) perquè es facin 
les gestions pertinents  que poden incloure la revocació total o parcial de l’ajut concedit.  

AVÍS IMPORTANT! 

Si es detecta que les dades facilitades no són correctes o són manifestament falses, la URV es 
reserva el dret de fer les comprovacions pertinents i, si escau, revocar l’ajut i exigir la devolució 
dels imports concedits.  
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http://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/pagines-especials/beques-i-ajuts-per-estudis-universitaris1/acreditacio-economica-i-beques-equitat/index.html
http://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/pagines-especials/beques-i-ajuts-per-estudis-universitaris1/acreditacio-economica-i-beques-equitat/index.html
mailto:ofes@urv.cat

