BASES DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS DE MATRÍCULA PER ALS ESTUDIANTS DE
DOCTORAT EN RÈGIM DE COTUTELA PER AL CURS ACADÈMIC 2017-2018 (MEDEC2017).
1. Objecte
Aquesta convocatòria té per objecte la concessió d’ajuts per finançar els preus per la
prestació d’ensenyaments conduents al títol de doctor, establerts anualment en el Decret
de la Generalitat de Catalunya pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics, per als
estudiants de doctorat en règim de cotutela.
2. Persones beneficiàries
Aquests ajuts estan adreçats a Estudiants de doctorat matriculats el curs 2016-2017 o 20172018 en un programa de doctorat d’una universitat estrangera que, en qualsevol moment
del seu doctorat, iniciïn un procés de signatura d’un conveni de cotutela amb la URV i
s’hagin de matricular per primera vegada en un programa de doctorat a temps complet a
la URV.
Els estudiants beneficiaris d’aquests ajuts han de complir els requisits d’accés i admissió
establerts per la Normativa Acadèmica i de Matrícula de Doctorat de la URV del curs 20172018 i estar en condicions d'accedir a Matrícula en els terminis fixats en el Calendari de processos.
3. Característiques de l'ajut
L'ajut consisteix en l’import de la tutela acadèmica del primer curs a la URV, prorrogable
fins a dos cursos més de forma consecutiva amb la condició de què l’estudiant superi
l’avaluació anual favorable del programa de doctorat de la URV escollit.
L’ajut no inclou les taxes ni les assegurances obligatòries, així com els complements de
formació en cas que n’hagi de fer, segons allò que li hagi indicat la coordinació de doctorat,
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 7300285. La quantia màxima
destinada a finançar aquesta convocatòria és de 10.000 euros.
El nombre d’ajuts convocats es pot ampliar en el cas que la comissió acadèmica d'un
programa de doctorat vulgui adherir-se a la convocatòria per oferir més ajuts addicionals
aportant recursos propis del programa, sempre que ho faci mitjançant el procediment de
sol·licitud establert per a aquest efecte i pel mateix import i característiques establertes al
paràgraf primer i segon d’aquest punt 3 de la convocatòria.
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4. Presentació de sol·licituds
Les persones que vulguin optar a l'ajut han de presentar la sol·licitud segons el model
normalitzat (annex 1) dirigida a l’Escola de Postgrau i Doctorat.
La sol·licitud, degudament complimentada i signada, ha d’anar acompanyada de la
documentació següent:







Fotocòpia del document d’identificació vigent (passaport)
Fotocòpia de la matricula vigent en un programa de doctorat en la universitat
estrangera d’origen
Document de voluntat de supervisió cotutelada (annex 2)
CV
Carta de motivació
Expedient acadèmic de grau i expedient acadèmic de màster, o bé el de la titulació
estrangera que acrediti un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol
de màster universitari i que faculta en el país expedidor del títol per a l’accés a
estudis de doctorat.

El període de presentació de sol·licituds estarà obert continuadament des del 10 de juliol
de 2017 al 15 de maig de 2018 (o abans, en cas d’esgotament dels recursos previstos).
Els terminis de presentació de sol·licituds per a cada una de les resolucions parcials
previstes són els següents:
a. Per a la primera resolució parcial: des de l'endemà de la publicació d'aquesta
convocatòria: 10/07/2017 fins al 30/09/2017.
b. Per a la segona resolució parcial: des de l’01/10/2017fins al 31/01/2018.
c. Per a la tercera resolució parcial: des de l’01/02/2018 fins al 15/05/2018.
La sol·licitud i la documentació s’han de presentar al Registre General de la Universitat
Rovira i Virgili (c/ de l'Escorxador, s/n, codi postal 43003, de Tarragona) o a qualsevol dels
registres auxiliars de la URV. La localització i els horaris del Registre General i dels registres
auxiliars de la URV es poden consultar a l’adreça web corresponent.
La sol·licitud i la documentació també es poden presentar al registre telemàtic de la URV si
es disposa d’un dels certificats vàlids. Aquests certificats es poden consultar a la seu
electrònica de la URV o bé accedint directament a l’adreça web corresponent.
L’accés al registre telemàtic es pot trobar a la seu electrònica de la URV o bé directament a
l’enllaç corresponent.
Finalment, la documentació també es pot presentar segons el que estableix l’article 16 de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.

2

5. Òrgan d'instrucció i òrgan de resolució
L'òrgan instructor dels expedients és el Director/a de l’Escola de Postgrau i Doctorat. La
resolució de concessió correspon al vicerector/a de Política Científica i de Recerca.
6. Procediment de selecció
L’Escola de Postgrau i Doctorat (EPD) publicarà, per a cada termini, la relació provisional de
persones admeses i excloses. A partir de la publicació de la relació provisional, les persones
sol·licitants disposaran de deu dies naturals per esmenar la seva sol·licitud. Finalitzat aquest
termini es publicarà la relació definitiva de persones admeses i excloses.
Els candidats admesos seran prioritzats en funció de la nota mitjana dels expedients
acadèmics requerits al punt 4 d’aquesta convocatòria.
Vist l'informe de prelació, l'òrgan instructor formularà la proposta de resolució definitiva,
que elevarà a l'òrgan resolutori.
En la resolució de concessió han de figurar, com a mínim, la persona beneficiària, l'import
de l'ajut, les condicions que haurà de complir la persona seleccionada i la procedència dels
fons amb els quals es finança l'ajut.
La resolució de concessió serà notificada a les persones interessades mitjançant la seva
publicació la pàgina web de l’Escola de Postgrau i Doctorat , d’acord amb el calendari
establert. La resolució de concessió indicarà els recursos que s'hi poden interposar.
7. Pagament de l’ajut
En el moment de formalitzar la matrícula de doctorat, les persones beneficiàries estaran
exemptes del pagament de la tutela acadèmica, la qual serà descomptada de l’import total
de la matrícula de doctorat.
L’EPD transfereix de manera directa al Servei de Gestió Acadèmica de la URV l’import
corresponent a la tutela acadèmica de l’any acadèmic en curs. Per tant, la persona
beneficiària únicament ha d’abonar les taxes i assegurances obligatòries corresponents,
així com els complements de formació en cas que n’hagi de fer, segons allò que li hagi
indicat la coordinació de doctorat.
L’ajut no cobreix l’import corresponent al dipòsit (Examen Doctoral) ni l’import de la taxa
per expedició del títol de doctor.
8. Obligacions de les persones beneficiàries

3

Com a estudiants de doctorat, les persones beneficiàries de l’ajut, han de complir els
requisits acadèmics i administratius establerts a la Normativa acadèmica i de matrícula de
doctorat de la URV.
La renovació de l’ajut pels següents cursos està condicionada a l’avaluació favorable anual
del document d’activitats del doctorand i del pla d’investigació.
Les persones beneficiàries hauran de fer constar a la tesi doctoral el suport rebut.
9. Revocació
L’incompliment de qualsevol de les obligacions dels estudiants i la falsedat de dades són
motiu de revocació de l’ajut.
També es considera motiu de revocació la no signatura del conveni de cotutela entre les
dues universitats o la caducitat del mateix en el moment del dipòsit de la tesi.
La revocació de l’ajut comporta la reclamació de l’abonament dels imports eximits de
pagament per part de la persona beneficiària.
10. Incompatibilitats
L’estudiant beneficiari de l’ajut objecte d’aquesta convocatòria no pot tenir cap altre premi,
ajut o beca de les mateixes característiques ni amb la mateixa finalitat, ni tampoc cap altre
ajut o beca per fer activitats que, a judici del vicerectorat competent en matèria de recerca,
puguin restar exclusivitat a la dedicació als estudis de doctorat, a excepció dels ajuts de
mobilitat per assistència a jornades i congressos o per estades de recerca en altres
organismes, que s’entenen com un complement d’estudis orientat exclusivament a la
mobilitat de l’estudiant.
Aquests ajuts són expressament incompatibles amb qualsevol altre ajut de personal
investigador predoctoral en formació o altres beques i ajuts destinats a la formació de
doctors que incloguin la tutela acadèmica.
En el cas que l’estudiant hagi estat beneficiari d’un altre premi, ajut o beca de les mateixes
característiques, o que resti exclusivitat a la dedicació als estudis de doctorat, ha de
presentar la corresponent renúncia per escrit.
Qualsevol altre supòsit d’incompatibilitat no recollit en aquesta normativa l’ha de valorar i
resoldre el vicerectorat competent en matèria de recerca.
11. Disposició addicional
Correspon al CDE interpretar el que estableixen les bases reguladores d’aquest ajut.
12. Calendari
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El calendari de convocatòria dels ajuts per a les tesis en règim de cotutela és el següent:
Aprovació de la convocatòria
(CDE)

30 de març de 2017

Difusió de la convocatòria

A partir del 10 de juliol de 2017

Presentació de sol·licituds
(període complet)

10 de juliol de 2017 al 15 de maig de 2018

Presentació de sol·licituds
(segons període de resolució)
Publicació de la llista provisional
de sol·licituds
Període d’esmenes (10 dies
naturals)
Publicació de la llista definitiva
de sol·licituds
Publicació de la resolució dels
ajuts
Acceptació o renúncia a l'ajut
per part dels beneficiaris

Termini de matrícula al
programa de doctorat de la URV

Matrícula fora de termini
(abonant taxa)

1ª resolució

2ª resolució

3ª resolució

Del 10/07/2017 al
30/09/2017

De l’01/10/2017
al 31/01/2018

De l’01/02/2018
al 15/05/2018

10/09/2017

09/02/2018

21/05/2018

20/09/2017

19/02/2018

31/05/2018

24/10/2017

22/02/2018

05/06/2018

25/10/2017

23/02/2018

06/06/2018

02/11/2017

05/03/2018

12/06/2018

Del 08/11/2017 al
15/12/2017

Del 12/03/2018 al
04/04/2018

Des de mitjans
d’abril (inici del
termini de
matrícula de 3ª
fase –data
pendent
d’aprovar) fins
15/06/2018

04/04/2018

-

-
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ANNEX 1
SOL·LICITUD D’AJUT DE MATRÍCULA DE DOCTORAT EN COTUTELA - CURS 2017-2018
DADES PERSONALS
Nom:

Primer cognom:

NIF/NIE/Passaport núm.:

Adreça a efectes de notificació:

Codi postal

Població de residència

Segon cognom:

País:

Telèfon de contacte:

Adreça electrònica a efectes de notificació:
EXPOSO
Que estic cursant (nom del programa de doctorat):
a la (nom de la universitat estrangera):
I que estic en condicions de matricular-me el curs 2017-18 al programa de doctorat de la
URV (nom del programa de doctorat):
en règim de cotutela.
Nom i cognoms del director o directora de tesi proposat a la URV:
Breu resum de la proposta de projecte de tesi doctoral:

SOL·LICITO
Un ajut de matrícula a la URV per fer el doctorat en règim de cotutela.
_____________, ___ de/d’ ___________ de 201_

[Signatura de la persona interessada]
En compliment de l'art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, us informem que les dades personals que proporcioneu s'incorporaran i es tractaran en un fitxer
la finalitat del qual és gestionar i tramitar les sol·licituds a aquesta convocatòria. El responsable d'aquest
fitxer és el/la gerent de la Universitat Rovira i Virgili, amb domicili a Tarragona, carrer de l'Escorxador, s/n.
Teniu dret a accedir, rectificar i, si s'escau, cancel·lar les vostres dades i a oposar-vos al seu tractament, en
les condicions previstes en la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu de presentar un escrit o
formulari al Registre de la URV, presencialment al carrer de l'Escorxador, s/n - 43003 Tarragona o
electrònicament (https://seuelectronica.urv.cat/registre.html) adreçat a l’Escola de Postgrau i Doctorat.
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ANNEX 2
DOCUMENT DE VOLUNTAT DE SUPERVISIÓ COTUTELADA - CURS 2017-18

Els sota signants manifesten la seva voluntat i compromís de codirigir la tesi doctoral de
(nom i cognoms del doctorand/a):
I es comprometen a iniciar els tràmits corresponents a la signatura del conveni de
cotutela entre la Universitat ............................................. i la Universitat Rovira i Virgili.

Lloc:
Data:

Lloc:
Data:

Director/a de tesi
a la Universitat .................................

Director/a de tesi
a la Universitat Rovira i Virgili
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ANNEX 3
ACCEPTACIÓ DE L’AJUT DE MATRÍCULA DE DOCTORAT EN COTUTELA - CURS 2017-18
[Nom i cognoms], amb NIF/NIE/passaport número [...], accepto l'ajut de matrícula de
doctorat en cotutela, convocatòria 2017-2018, per cursar el programa de doctorat de
[...] de la Universitat Rovira i Virgili.
Conec les condicions de la convocatòria dels ajuts l'ajut de matrícula de doctorat en
cotutela, 2017-18, 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) de la URV 2017-2018.
 Matricular-me a temps complet, dins del calendari establert per la NAM 2017-2018,
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 abonar a la URV els imports de la matrícula de doctorat dels
quals hagi estat eximit de pagament en concepte de l'ajut de matrícula si:
incompleixo alguna de les condicions de la convocatòria,
abandono el programa d’estudis,
no supero el seguiment acadèmic que em faci la comissió acadèmica del programa de
doctorat
si no és vigent el conveni de cotutela entre les dos universitats en el moment del dipòsit
de la tesi.
..., ... de/d’ ... de 201...

[Signatura de la persona interessada]

Envieu-ne una còpia escanejada a phd@urv.cat com a molt tard el 02/11/2017 (pels ajuts concedits en
primera resolució), el 05/03/2018 (pels concedits en segona resolució) o el 12/06/2018 (pels concedits en
tercera resolució) 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.
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