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Programa “Becas Santander Progreso”
Bases específiques de la URV
Curs 2021-22
La Universitat Rovira i Virgili (URV) i el Banco Santander convoquen el programa “Becas
Santander Progreso”, cofinançat per ambdues institucions, en el marc del conveni de
col·laboració subscrit. Aquest programa s’orienta, entre altres aspectes, a reforçar la qualitat de
la docència, a millorar l’eficiència de la gestió acadèmica, a facilitar l’accés a programes de
formació continuada, a reforçar la projecció internacional i, en general, a elevar l’oferta i el nivell
dels serveis que la Universitat presta als membres de la comunitat educativa.
El programa “Becas Santander Progreso” (en endavant, el programa) té l’objectiu de donar
suport econòmic als estudiants universitaris amb més bon expedient acadèmic perquè puguin
sufragar les despeses derivades dels estudis universitaris de grau.
A través d’aquestes bases s’estableixen les condicions específiques per a l’adjudicació de les sis
beques que es convoquen per als estudiants de la URV al curs 2021-2022.

1. Objecte dels ajuts i requisits de les persones sol·licitants
1.1. Aquestes bases regulen l’adjudicació de sis ajuts del programa entre els sol·licitants que
disposin d’un millor expedient acadèmic i siguin beneficiaris de beca de règim general
del Ministeri d’Educació i Formació Professional.
A més, el programa té per objecte fomentar la inclusió educativa amb la introducció de
criteris d’igualtat i equitat social.
1.2. Poden sol·licitar els ajuts els estudiants que compleixin els requisits següents:
a) Estar matriculat en el curs acadèmic per al qual es convoquen aquests ajuts en un
ensenyament de grau o màster oficial de la URV.
b) Que l’estudiant hagi rebut al curs immediatament anterior (curs 2020-21) al de la
sol·licitud una beca del Ministeri d’Educació i Formació Professional (Beca MEFP),
i/o que hagués rebut per part d’una Comunitat Autònoma una beca/ajut econòmica
amb la mateixa finalitat que la Beca MEFP al curs immediatament anterior a la
sol·licitud del Programa.
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En el cas dels alumnes en primer curs de grau es tindrà en compte si han rebut una
beca socioeconòmica per a estudis de batxillerat. En relació a la Beca MEFP, aquesta
ha de ser dins dels estudis de “Formació bàsica professional” o dels “ensenyaments
post obligatoris i superiors no universitaris del sistema educatiu espanyol i amb
validesa en tot el territori nacional.
c) Tenir nacionalitat d’un estat membre de la Unió Europea. En cas d’estrangers no
comunitaris, cal acreditar la condició de residència permanent.
2. Dotació i distribució dels ajuts
2.1. Cadascun dels sis ajuts que es convoquen consisteix en una dotació econòmica de 1.000
€ per sufragar les despeses derivades dels estudis universitaris de les persones
estudiants adjudicatàries.
El pagament de l’ajut l’ha de fer efectiu la Universitat mitjançant una transferència a
un compte bancari del Banco Santander indicat per la persona adjudicatària de l’ajut.
2.2. Els sis ajuts que es convoquen es distribueixen entre les branques de coneixement
segons el nombre d’estudiants matriculats a la URV:






Un ajut per a estudiants de la branca d’enginyeria i arquitectura.
Un ajut per a estudiants de la branca de ciències.
Dos ajuts per a estudiants de la branca de ciències socials i jurídiques.
Un ajut per a estudiants de la branca de ciències de la salut.
Un ajut per a estudiants de la branca d’humanitats.

En el cas que, finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, no hi hagi sol·licitants
que compleixin els requisits per ser adjudicataris d’algun dels ajuts assignats a una
determinada branca, el Vicerectorat d’Estudiants i Ocupabilitat l’ha d’assignar a una
altra branca segons criteris objectius de nombre d’ensenyaments i/o estudiants
corresponents a les branques.

3. La convocatòria i la sol·licitud dels ajuts
3.1. El Banco Santander convoca simultàniament les beques per a totes les universitats
participants mitjançant la seva plataforma de gestió de beques: https://www.becassantander.com/ca.
3.2. El termini de presentació de sol·licituds està obert des del 15 de setembre a l’1 de
desembre de 2021.
3.3. La persona candidata ha de presentar la sol·licitud a través de la plataforma de beques
del Banco Santander (https://www.becas-santander.com/ca) accedint al programa
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“Becas Santander Progreso”: https://www.becas-santander.com/ca/program/becassantander-progreso.
3.4. En els casos que correspongui, s’ha de presentar a la unitat gestora de la URV la
documentació que oficialment acrediti les situacions que s’al·leguen per afegir
puntuació en el moment de la meritació dels sol·licitant. No es tenen en consideració
les situacions que no siguin degudament justificades documentalment.
Específicament, en el cas d’estudiants de primer curs de grau o de primer curs de
màster quan s’hagi cursat la titulació d’accés en una altra universitat, és requisit
imprescindible la presentació de la credencial de beca del curs immediatament
anterior.
4. Valoració de les sol·licituds i adjudicació
4.1. Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la unitat gestora de les beques
(l’Oficina de l’Estudiant) valora les sol·licituds amb un màxim de 12 punts segons la
distribució següent:


Fins a 10 punts, la valoració de l’expedient acadèmic de l’estudiant mitjançant la
mitjana de les qualificacions obtingudes 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.
En el cas d’estudiants de màster es valora l’expedient acadèmic dels estudis de
grau mitjançant els quals hi han accedit.
En els cas d’estudiants de primer curs de grau es té en compte la nota d’accés a la
universitat.



0,50 punts si el sol·licitant cursa un doble grau o l’ha finalitzat.



Fins a 1,5 punts, l’acreditació de discapacitat de la persona sol·licitant, ponderada
segons el percentatge de discapacitat:
a) Amb un 80 % o superior: 1,5 punts.
b) Entre el 70 % i el 79 %: 1,2 punts.
c) Entre el 60 % i el 69 %: 0,90 punts.
d) Entre el 50 % i el 59 %: 0,60 punts.
e) Entre el 33 % i el 49 %: 0,30 punts.
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4.2. Abans del 9 de gener de 2022 es publica la llista provisional de persones admeses i
excloses al procés de selecció dels ajuts, en què s’ha de fer constar el motiu de les
exclusions, així com les puntuacions assignades a cada sol·licitant.
4.3. Els sol·licitants disposen d’un període de deu dies naturals per formular les al·legacions
que considerin pertinents.
4.4. Un cop finalitzat el període i resoltes les al·legacions, es publica l’adjudicació definitiva
de les beques.
4.5. La persona estudiant adjudicatària ha d’acceptar l’ajut a través de la plataforma de
beques del Banco Santander del 20 al 28 de gener de 2022.
5. Llistes d’espera i reassignació dels ajuts
5.1. Les persones sol·licitants admeses al procés de selecció que no resultin adjudicatàries
de l’ajut passen a formar part de la llista d’espera de cada convocatòria perquè, en cas
de vacant, li pugui ser adjudicada.
5.2. La unitat gestora ha de reassignar i gestionar els ajuts vacants en el període del 28 de
gener al 6 de febrer de 2022.
5.3. Es poden adjudicar ajuts a persones que siguin a la llista d’espera d’altres branques en
cas d’ajuts que hagin quedat deserts per falta de sol·licitants.
5.4. El Vicerectorat d’Estudiants i Ocupabilitat decideix sobre les situacions o casuístiques
no recollides en aquestes bases i és competent per interpretar-les quan calgui.
5.5. La URV es compromet a comunicar al Banco Santander els ajuts que finalment no
puguin ser adjudicats.
6. Compatibilitats i revocació
6.1. L’ajut és compatible amb altres ajuts de naturalesa diferent a les del programa.
6.2. Si posteriorment es detecta falsedat en les dades aportades a l’hora d’emplenar la
sol·licitud o qualsevol incompliment sobrevingut dels requisits establerts a les bases, la
unitat gestora pot iniciar el procediment de revocació.
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