
 

Pàgina | 1  

 

URV.J01.04.00 
 

SEGONA CONVOCATÒRIA DELS AJUTS A FUTURS 
INVESTIGADORS DE LA URV PER AL CURS 2016‐17 

Comitè de Direcció de l’Escola de Postgrau i Doctorat de la URV, 30 de setembre de 2016  
 

 
1. Objecte  

La URV, en coparticipació amb el Consell Social, convoca aquests ajuts amb l’objectiu 
d’estimular a fer una tesi doctoral els estudiants de màster de la URV motivats per a la 
recerca i amb un bon expedient acadèmic de màster. 

 

2. Persones beneficiàries 

Aquests ajuts estan adreçats als estudiants matriculats en un màster universitari de la 
URV  (incloent‐hi els màsters  interuniversitaris coordinats o no per  la URV) durant el 
curs 2015‐16 que vulguin continuar la formació en un programa de doctorat en el curs 
2016‐17 d’entre els esmentats a l’annex 1. 

 

3. Requisits 

‐ Estar matriculat en un màster universitari de  la URV al curs 2015‐16 (inclosos 
els màsters interuniversitaris coordinats o no per la URV). 

‐ Estar en condicions de complir els requisits d’accés a un doctorat al curs 2016‐
17. 

‐ Tenir  una  nota  mitjana  mínima  de  8  en  l’expedient  acadèmic  del  màster 
universitari de  la URV, o bé una de  les cinc millors notes mitjanes del màster 
cursat. 

 

4. 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  al  curs  2016‐17.  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 73002592112269. 
 
La quantia màxima destinada a  finançar aquesta convocatòria  (1ª  i 2ª) és de 16.000 
euros, dels quals 8.000 euros són aportats per la URV i 8.000 euros pel Consell Social 
de la URV. 
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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.  
 
 
5. Presentació de sol∙licituds  
 
Les persones que vulguin optar a l'ajut han de presentar la sol∙licitud segons el model 
normalitzat (annex 2) dirigida a l’Escola de Postgrau i Doctorat.  

La  sol∙licitud,  degudament  omplerta  i  signada,  ha  d’anar  acompanyada  de  la 
documentació següent: 

a) Currículum i documentació acreditativa dels mèrits que s’hi fan constar. 

b) Les  persones  que  han  fet  un màster  interuniversitari  de  la URV  però  s’han 
matriculat  en  una  de  les  altres  universitats  participants  en  el  màster  han 
d’aportar una còpia de la documentació següent: 

a. Matrícula o matrícules del màster. 

b. Expedient acadèmic en què constin  les assignatures cursades, amb  les 
qualificacions i el nombre d'hores/crèdits de cadascuna, així com la nota 
mitjana final. 

 

El termini per presentar la sol∙licitud és del 3 al 17 d’octubre de 2016. 

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 
https://seuelectronica.urv.cat/registre.html 

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 
https://seuelectronica.urv.cat/certificats.html.  L’accés  al  registre  telemàtic  es  pot 
trobar  a  la  seu  electrònica  de  la  URV  o  bé  directament  a  l’enllaç 
https://registre.urv.cat:8090/eresTramitsURV/avisosLegalsPrevis.jsf. 

Finalment, la documentació també es pot presentar segons el que estableix l’article 38 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú.  
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Si la persona interessada no aporta aquesta documentació en el termini establert, no 
se la té en compte a efectes de l'ajut. 

 
 
6. Procediment de selecció 

L’Escola  de  Postgrau  i  Doctorat  ha  de  publicar  la  relació  provisional  de  persones 
admeses i excloses com a molt tard el 19 d’octubre de 2016. A partir de la publicació de 
la  relació  provisional,  les  persones  sol∙licitants  disposen  de  deu  dies  naturals  per 
presentar‐hi esmenes. Acabat aquest termini, i com a molt tard el 31 d’octubre de 2016, 
es publica la llista definitiva de persones admeses i excloses. 

L’Escola de Postgrau i Doctorat ha de posar a disposició de les comissions acadèmiques 
dels programes de doctorat (CAD) la documentació dels candidats admesos.  

Cadascuna de les CAD que participen en aquesta convocatòria ha d’establir els criteris 
i barems que utilitzen per prioritzar els candidats. Les CAD han de valorar  i han de 
presentar  una  relació  prioritzada  de  les  persones  proposades  com  a  beneficiàries, 
d’entre  els  sol∙licitants  a  l'ajut  en  el  seu  programa  de  doctorat,  seguint  el model 
normalitzat  que  se’ls  facilita  per  a  aquesta  finalitat.  Han  de  valorar  els  candidats 
seguint, com a mínim, els criteris següents: 

•  Expedient acadèmic de l’estudiant, el qual, com a mínim, ha d’haver obtingut 
una nota mitjana mínima de 8 a l’expedient acadèmic del màster universitari de la URV, 
o bé una de les cinc millors notes mitjanes del màster cursat. 

•  Mèrits específics de l’estudiant. 

•  Encaix del projecte de tesi dins de les línies de recerca del programa de doctorat. 

 

Paral∙lelament, a partir del 5 de setembre (data d’inici de la preinscripció de doctorat), 
els candidats s'han de preinscriure al programa de doctorat de la URV que els interessi 
i entrevistar‐se amb el coordinador o coordinadora, que ha de valorar la idoneïtat de 
cada persona i la possibilitat d’assignar‐li un director o directora de tesi d’acord amb 
els seus interessos de recerca. 

Un cop entrevistats els candidats, cada CAD ha de fer arribar abans del 8 de novembre 
de 2016 a l’Escola de Postgrau i Doctorat la proposta de candidats a l'ajut, degudament 
prioritzada, així com els criteris de selecció i els barems utilitzats. Aquestes propostes 
s’han d’elevar al Comitè de Direcció de l’Escola de Postgrau i Doctorat (CDE).  

 

7. Resolució de la convocatòria 

El CDE, un  cop analitzades  les propostes elevades per  cadascuna de  les  comissions 
acadèmiques  dels  programes  de  doctorat,  ha  de  resoldre  el  ajuts  a  Futurs 
Investigadors, d’acord amb el nombre d'ajuts disponibles i la distribució o concentració 
presentada pels candidats entre els diferents programes de doctorat. 
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El CDE pot proposar declarar deserta alguna o algunes de les propostes. 

La resolució s’ha de publicar a la pàgina web de l’Escola de Postgrau i Doctorat el 30 de 
novembre de 2016 amb efectes de notificació:  

http://www.urv.cat/estudis/doctorat/beques_doctorat.html (web d’ajuts de doctorat) 

Les persones a qui s'ha atorgat l'ajut han de comunicar‐ne l’acceptació o la renúncia, 
en el  termini màxim de deu dies naturals des de  la publicació de  la  resolució de  la 
convocatòria, segons el model de l’annex 3. En cas que no es rebi cap comunicació de 
la  persona  adjudicatària  dins  d’aquest  termini,  s’entén  que  desisteix  de  la  seva 
sol∙licitud. 

Contra aquesta resolució, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada 
davant del rector en el termini d’un mes des de l’endemà de la publicació a la web de 
l’Escola de Postgrau  i Doctorat,  sense perjudici de poder  interposar qualsevol  altre 
recurs que considerin oportú. 

 

8. Pagament de l’ajut 

En el moment de formalitzar la matrícula de doctorat, les persones beneficiàries estan 
exemptes de pagar la tutela acadèmica, la qual es descompta anualment de l’import 
total de la matrícula de doctorat. 

L’Escola  de  Postgrau  i  Doctorat  transfereix  de manera  directa  al  Servei  de  Gestió 
Acadèmica l’import corresponent a la tutela acadèmica anualment per cadascun dels 
tres  cursos  acadèmics  consecutius  a  partir  del  curs  2016‐17.  Per  tant,  el  candidat 
beneficiari 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. 

 

9. Obligacions de les persones beneficiàries 

Les persones que reben aquest ajut han de matricular‐se al programa de doctorat al 
curs 2016‐17, dins del període ordinari de matrícula (fins al 15 de desembre de 2016). 

Com a estudiants de doctorat, han de complir els requisits acadèmics i administratius 
establerts a la Normativa acadèmica i de matrícula de doctorat. 

La  renovació del ajut està  condicionada a  l’avaluació  favorable anual del document 
d’activitats del doctorand i del pla d’investigació. 

 

10.Revocació 

L’incompliment de qualsevol de  les obligacions dels estudiants  i  la falsedat de dades 
són motiu de revocació de l’ajut i de devolució de l’import percebut fins al moment.  
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11. 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  i  reintegrar  la  totalitat  de  la 
quantitat percebuda. En cas que la persona beneficiaria no faci efectiu aquest tràmit i 
la  URV  en  sigui  coneixedora,  la  Universitat  ha  d’actuar  d’ofici  i  reclamar  el 
reintegrament de la totalitat de l'ajut. 

Qualsevol  altre  supòsit  d’incompatibilitat  no  recollit  en  aquesta  normativa  l’ha  de 
valorar i resoldre el vicerectorat competent en matèria de recerca. 

 

12. Disposició addicional  

Correspon al CDE interpretar el que estableixen les bases reguladores d’aquest ajut.  
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13. Calendari 

El calendari de les convocatòries dels ajut Futurs Investigadors és el següent : 

  1ª convocatòria  2ª convocatòria 

Aprovació de la convocatòria de l'ajut 
Futurs Investigadors (CDE) 28 de juny de 2016 30 setembre 2016 

Difusió de la convocatòria al web, 
informació als coordinadors 25 de juliol de 2016 3 octubre 2016 

Presentació de sol∙licituds del 26 de juliol al 19 
de setembre de 2016 3 al 17 octubre 2016 

Publicació de la llista provisional de 
sol∙licituds 

26 de setembre de 
2016 19 octubre 2016 

Període d’esmenes (10 dies naturals) Fins al 6 d’octubre de 
2016 Fins 29 octubre 2016

Publicació de la llista definitiva de 
sol∙licituds 

10 d’octubre de 2016  31 octubre 2016 

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

Del 5 de setembre a l‘ 
17 d’octubre de 2016 

Del 3 octubre al 3 
novembre 2016 

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

24‐26 d’octubre de 
2016 

Del 4 al 8 novembre 
2016 

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

28 d’octubre de 2016 24 novembre 2016 

Publicació de la resolució dels ajuts 7 de novembre de 
2016 30 novembre 2016 

Acceptació o renúncia a l'ajut per part 
dels beneficiaris 

Fins al 16 de 
novembre de 2016 

Fins 9 desembre 
2016 

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

Fins al 15 de 
desembre de 2016 

Fins al 15 de 
desembre de 2016 
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ANNEX 1 

PROGRAMES DE DOCTORAT QUE PARTICIPEN EN LA SEGONA CONVOCATÒRIA  

DE L'AJUT FUTURS INVESTIGADORS 2016‐17 

 
Programa de doctorat   

Economia i Empresa  1 

Enologia i Biotecnologia  1 

Estudis Humanístics  1 

Nanociència, Materials i Enginyeria Química 1 

Salut, Psicologia i Psiquiatria (interuniversitari) 2 

Turisme i Oci  1 
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ANNEX 2 
SOL∙LICITUD DE L'AJUT FUTURS INVESTIGADORS. CURS 2016‐17 

 

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 2015‐16 he fet els estudis conduents a l’obtenció del títol de màster universitari 
en [desplegable amb els màsters que hi participen] 
 
 
Que durant el curs 2016‐17 estic en condicions que m’admetin al programa de doctorat de  
[desplegable amb els programes de doctorat que hi participen] 
 
 
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 
[desplegable amb els programes de doctorat URV 2016‐17] 

 
_____________, ___ de/d’ ___________ de 2016 

 
 
[Signatura de la persona interessada] 
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ANNEX 3 

ACCEPTACIÓ DE L'AJUT FUTURS INVESTIGADORS 
 CURS 2016‐17 

 
 

[Nom i cognoms], amb NIF/NIE/passaport número [...], accepto l'ajut Futurs Investigadors 2016‐
17 per cursar el programa de doctorat de [...] de la Universitat Rovira i Virgili. 
 
Conec  les  condicions  de  la  convocatòria  dels  ajuts  Futurs  Investigadors  2016‐17  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) 2016‐17. 

 Matricular‐me a temps complet, dins del calendari establert per la NAM 2016‐17, així 
com també en els cursos successius, fins a la defensa de la tesi doctoral. 

 Matricular‐me en el programa de doctorat com a data límit el 15 de desembre de 2016 
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 2016 
  
 
 
 
[Signatura de la persona interessada] 

 
 
Envieu‐ne una  còpia  escanejada a phd@urv.cat  com a molt  tard  el 9 de desembre de 2016  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. 

 


