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URV.J01.04.00 

 

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DELS AJUTS A FUTURS 
INVESTIGADORS DE LA URV PER AL CURS 2020-21  

(AFI2020) 
Comissió de Política Científica i Transferència de la URV, 16 de Febrer de 2021 

 
1. Objecte  

Proposar un segon calendari d’actuació per a la Convocatòria d’Ajuts a Futurs 
Investigadors de la URV per al curs 2020-21 (AFI2020), aprovat per Comissió de 
Política Científica i Transferència de la URV en 19 d’Octubre de 2020.  

Les bases regulatòries d’aquesta convocatòria extraordinària seran les mateixes 
establertes en la convocatòria de AFI2020, aprovada per Comissió de Política 
Científica i Transferència de la URV en 19 d’Octubre de 2020, excepte en aquells 
aspectes que aquest document modifica i en el calendari presentat en el punt 3 
d’aquest mateix document. Les dades i annexos necessaris es poden obtenir de la 
convocatòria AFI2020 aprovada per Comissió de Política Científica i Transferència de 
la URV en 19 d’Octubre de 2020. 

 

 

2. Característiques de l'ajut 

L'ajut consisteix en l’import de la tutela acadèmica de primer curs de doctorat, 
prorrogable dos cursos més de forma consecutiva, condicionats al fet que l’estudiant 
superi l’avaluació anual favorable del programa de doctorat de la URV escollit, que 
haurà d’iniciar com a màxim al curs 2020-21. L’ajut no inclou les taxes ni les 
assegurances obligatòries, que van a càrrec de l’estudiant. 
 
El nombre d’ajuts convocats està limitat pel pressupost que la Universitat destini a 
aquest concepte, el qual s’incorpora a la partida pressupostària 87.SB.00.04.00. 
Aquest pressupost correspon als ajuts que han quedat deserts en la convocatòria 
ordinària AFI2020 aprovada per Comissió de Política Científica i Transferència de la 
URV en 19 d’Octubre de 2020 en cadascun dels programes de doctorat que hi 
participen. 
 
El nombre d’ajuts convocats es pot ampliar en el cas que la comissió acadèmica d'un 
programa de doctorat proposi destinar-hi altres recursos propis, i sempre que ho faci 
mitjançant el procediment de sol·licitud establert a aquest efecte. Així, els programes 
de doctorat que ho vulguin poden adherir-se a la convocatòria per oferir més ajuts 
addicionals aportant recursos propis del programa, sempre pel mateix import 
establert al punt 4 d’aquesta convocatòria.  
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3. Calendari 

El calendari de convocatòria extraordinària dels ajut Futurs Investigadors és el 
següent : 

 
 

Aprovació de la convocatòria d Ajuts Futurs 
Investigadors (CPCT) 

16 de febrer de 2021 

Difusió de la convocatòria al web, informació als 
coordinadors 

A partir de 17 de febrer  de 
2021 

Presentació de sol·licituds 
De 17  fins 23 de febrer de 

2021 

Publicació de la llista provisional de sol·licituds 24 de febrer de 2021 

Període d’esmenes (10 dies hàbils) Fins 10 de març de 2021 

Publicació de la llista definitiva de sol·licituds 12 de març de 2021 

Preinscripció i entrevista amb el coordinador/a del 
programa de doctorat de la URV, si escau  

De 17 de febrer a 1 de març de 
2021 

Presentació a l’EPD de la llista prioritzada de 
candidats (comissió acadèmica del programa de 
doctorat, CAD) 

15 de març de 2021 

Valoració de les sol·licituds i informes de les CAD 
(Comitè de Direcció de l’Escola de Postgrau i 
Doctorat extraordinari) 

16 de març de 2021 
 

Publicació de la resolució dels ajuts 17 de març de 2021 

Acceptació o renúncia a l'ajut per part dels 
beneficiaris 

Fins 22 de març de 2021 

Data límit de matrícula i d’incorporació al programa 
de doctorat  

Fins 24 de març de 2021 
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ANNEX 2 
SOL·LICITUD D'AJUT A FUTURS INVESTIGADORS DE LA URV. CURS 2020-21 

 

DADES PERSONALS 

Nom: Primer cognom: Segon cognom: 

NIF/NIE/Passaport núm.: Adreça a efectes de notificació: 

Codi postal Població de residència País: Telèfon de contacte: 

Adreça electrònica a efectes de notificació: 

 

EXPOSO 

Que durant el curs 2018-19 o 2019-20 he fet els estudis conduents a l’obtenció del títol de màster 
universitari (o un altre títol especificat en aquesta convocatòria) en  
 
 
Que durant el curs 2020-21 estic en condicions que m’admetin al programa de doctorat de: 
 
 
 
Breu resum de la proposta de projecte de tesi doctoral: 
 
 
 
 
 
 
Nom i cognoms del director o directora de tesi proposat (opcional): 
 
 
Motivació per cursar aquest programa de doctorat a la URV: 

 

SOL·LICITO 

Un ajut Futurs Investigadors per al programa de doctorat de: ............................................................... 

 
_____________, ___ de/d’ ___________ de 20_ 

 
 
 
[Signatura de la persona interessada] 
 

Informació bàsica sobre protecció de dades 

Responsable Universitat Rovira i Virgili 

Finalitat Gestionar la convocatòria d’ajuts de la URV i el Consell Social de la URV amb l’objectiu d’estimular a fer una tesi doctoral els estudiants 
motivats per a la recerca i amb una bona trajectòria acadèmica. 

Legitimació Consentiment de la persona interessada. 

Destinataris Només seran cedides a tercers en cas que sigui necessari per obligació legal.  

Drets Accedir a les teves dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-te al tractament i sol·licitar-ne la limitació. 

Informació 
addicional 

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal a aquest enllaç 

http://www.urv.cat/media/upload/arxius/gabinet-comunicacio/rgpd-temp/Informacio%CC%81%20ba%CC%80sica%20i%20addicional_UDR_%20ajuts%20futurs%20investigadors%20-%20CAT.pdf
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ANNEX 3 
ACCEPTACIÓ DE L'AJUT FUTURS INVESTIGADORS 

 CURS 2020-21 
 
 

[Nom i cognoms], amb NIF/NIE/passaport número [...], accepto l'ajut Futurs Investigadors 
2020-21 per cursar el programa de doctorat de [...] de la Universitat Rovira i Virgili. 
 
Conec les condicions de la convocatòria dels ajuts Futurs Investigadors 2020-21 i em 
comprometo a: 
 

 Presentar tota la documentació d’accés i admissió dins del calendari establert per la 
Normativa acadèmica i de matrícula de doctorat (NAM) 2020-21. 

 Matricular-me a temps complet, dins del calendari establert per la NAM 2020-21, així 
com també en els cursos successius, fins a la defensa de la tesi doctoral. 

 Matricular-me en el programa de doctorat abans de la data límit corresponent i 
incorporar-m’hi. 

 Seguir amb aprofitament les activitats formatives del programa de doctorat. 

 Informar l’Escola de Postgrau i Doctorat si obtinc un altre ajut o beca. 
 

 
També em comprometo a retornar a la URV els imports de la matrícula de doctorat percebuts 
en concepte de l'ajut Futurs Investigadors si incompleixo alguna de les condicions de la 
convocatòria, si abandono el programa d’estudis o si no supero el seguiment acadèmic que 
em faci la comissió acadèmica del programa de doctorat. 
 
 
 
_____________, ___ de/d’ ___________ de 20_ 
  
 
 
 
[Signatura de la persona interessada] 

 
 
Envieu-ne una còpia escanejada a futurs.investigadors@urv.cat com a molt tard el 22 de març de 2021 i 
lliureu l’original al departament que dóna suport al programa de doctorat en què us heu matriculat, per 
tal que el departament el faci arribar a l’Escola de Postgrau i Doctorat. 

 


