CONVOCATÒRIA DE LA BECA SOCIAL MODOLELL-CALDERÓ PER AL 1r CURS DE MÀSTER OFICIAL
UNIVERSITAT DE VIC - UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA
Curs 2019-2020

D’acord amb les condicions legals establertes en l’herència Modolell-Calderó, la Universitat de Vic Universitat Central de Catalunya (en endavant UVic-UCC) convoca beques de fons social per als
estudiants amb greus dificultats per continuar els estudis a causa de la seva situació econòmica, social
o familiar i s’estableixen les bases reguladores següents.
1. Objecte de l’ajut
Convocatòria de beques destinades a estudiants matriculats a la UVic-UCC, excepte en centres
adscrits, i empadronats a la comarca d’Osona que, per motius econòmics, socials o familiars es trobin
en una situació econòmica vulnerable que no els permeti assumir el cost de la matrícula amb la qual
cosa perilli la continuïtat dels seus estudis.
Les beques es podran mantenir durant els cursos següents del mateix màster, si es compleixen els
requisits que establiran la convocatòria de beca de renovació que es publicarà al curs acadèmic 20192020.
2. Sol·licitants
Estudiants matriculats al 1r curs d’un màster oficial impartit i coordinat per la UVic-UCC el curs
acadèmic 2019-2020.
3. Quantia de l’ajut
La dotació pressupostària d’aquesta convocatòria és de 6.000 € per al curs 2019-20.
Es convoquen 3 beques de 2.000 € cadascuna, per cada matrícula de 60 crèdits (sense comptar els crèdits

reconeguts, convalidats o adaptats).

En cas que la persona sol·licitant es matriculi d’un nombre de crèdits inferior a 60, la quantia de l’ajut
serà proporcional als crèdits dels quals s’hagi matriculat per primera vegada. En cap cas la beca
cobrirà els imports relatius a les taxes ni assegurances.
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4. Requisits
4.1. Requisits generals
•

Matricular-se al 1r curs d’un màster oficial impartit i coordinat per la UVic-UCC en el curs
acadèmic 2019-20.

•

Queden exclosos d’aquesta convocatòria de beques els alumnes de centres adscrits i de mobilitat
procedents d’altres universitats. En cas de concurrència entre màsters equivalents impartits al
Campus Vic i al Campus Manresa prevaldran sempre els estudis que s’imparteixin al Campus Vic.

•

Tenir el domicili familiar i estar empadronat a la comarca d’Osona com a mínim durant els tres anys
previs a la sol·licitud de la beca. Queden exclosos els sol·licitants empadronats a la comarca
d’Osona, però que conviuen en residències o pisos compartits d’estudiants durant el curs acadèmic.

•

Tenir un màxim de 30 anys.

•

No estar en possessió d’un títol universitari del mateix nivell o superior al que correspon als estudis
per als quals demana l’ajut, ni reunir els requisits legals per obtenir-lo.

•

Treballar o tributar a Espanya, o que els sustentadors de la persona sol·licitant estiguin treballant o
tributant a Espanya. En el supòsit que es tracti d’estudiants no comunitaris, s’aplicarà el que disposa
la normativa sobre els drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.

•

En cas que un estudiant sigui beneficiari de més d’una beca compatible i la quantia de la totalitat
dels ajuts superi la totalitat de la matrícula del curs acadèmic 2019-2020, l’estudiant tindrà
l’obligació de retornar al Fons Modolell-Calderó la quantia rebuda en excés i, per tant, se li
descomptarà aquest import en el moment de lliurar-li l’ajut. En cas que aquest excés no li sigui
descomptat automàticament, l’estudiant es compromet a retornar l’import al Fons ModolellCalderó.

4.2. Requisits acadèmics
•

Matricular-se d’un mínim de 36 crèdits durant el curs 2019-2020.

•

No serà exigible matricular-se a aquest mínim de crèdits, si l’alumne es matricula de tots els crèdits
per acabar els estudis.

•

Els crèdits convalidats, reconeguts o adaptats, no es tindran en compte per al còmput del mínim de
crèdits de matrícula.

4.3. Requisits econòmics
Per a l’adjudicació de l’ajut se seguirà el procediment i s’aplicaran els llindars de renda i patrimoni
establerts en aquest punt.
Per tenir accés a l’ajut, la renda de la unitat familiar de la persona sol·licitant no podrà superar els
llindars següents:
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Famílies d’un membre ..............................
Famílies de dos membres .........................
Famílies de tres membres .........................
Famílies de quatre membres ....................
Famílies de cinc membres .........................
Famílies de sis membres ...........................
Famílies de set membres ..........................
Famílies de vuit membres .........................

19.014,00 euros
28.775,11 euros
34.970,56 euros
41.595,52 euros
46.485,96 euros
50.180,00 euros
52.278,00 euros
55.812,00 euros

A partir del vuitè membre, s’afegiran 3.526,00 euros per cada membre computable.
La renda neta familiar s’obté calculant la suma dels ingressos propis obtinguts per cadascun dels
membres computables de la unitat familiar, independentment de la seva procedència, durant l’any
2018. En el cas dels ingressos obtinguts pels membres que no siguin el cap de la unitat familiar o el
seu cònjuge, només es computarà el 50%.
Per al càlcul de la renda familiar són membres computables de la família el pare, mare, o el tutor
legal, la persona sol·licitant, els/les germans/es menors de 25 anys que convisquin al domicili familiar
a 31 de desembre de 2018 i els de més edat quan es tracti de persones amb una discapacitat física,
psíquica i sensorial, així com els ascendents dels pares (avis) que justifiquin residir al mateix domicili
mitjançant un certificat d’empadronament.
En cas de divorci, separació legal o de fet dels pares, no es considera membre computable el pare o
la mare que no convisqui amb el sol·licitant de l’ajut, sens perjudici que a la renda familiar s’inclogui
la seva contribució econòmica. Té la consideració de membre computable, si escau, el nou cònjuge
o la persona unida per relació anàloga. Per això les rendes i el patrimoni d’aquesta persona s’inclouen
en el còmput de la renda i el patrimoni familiar.
En cas que la mateixa persona sol·licitant formi una unitat familiar independent, es consideraran
membres computables el o la cònjuge o, si escau, la persona a la qual estigui unida en relació anàloga,
així com els fills d’aquesta unió.
En cas que la persona sol·licitant al·legui independència familiar i econòmica, ha de justificar
fefaentment aquesta condició mitjançant documents que ho demostrin:
•

Mitjans econòmics, el sol·licitant haurà de demostrar que té uns ingressos no inferiors al salari
mínim interprofessional establert pel Ministeri de Treball i Immigració per a l’any 2018 en el Reial
Decret 1077/2017, de 29 de desembre, que és de 735,90 euros/mes, essent el còmput anual no
inferior a 10.302,60 euros anuals. En cas contrari s’entendrà que la independència no està
provada i la beca serà denegada.

•

Personal: la titularitat del seu domicili familiar (lloguer o propietat) corresponent a l’any 2018

•

Certificat municipal de convivència expedit per l’Ajuntament corresponent al seu domicili
familiar.
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De no justificar-ho, la sol·licitud serà denegada.
No s’acceptaran canvis en el nombre de membres computables de la unitat familiar llevat que es
justifiqui adequadament aquesta modificació.
A efectes de l’ajut, la renda familiar s’obté per agregació de les rendes de l’exercici 2018 de cadascun
dels membres computables de la unitat familiar que hagin obtingut ingressos.
Per determinar la renda dels membres computables que hagin presentat declaració per a l’impost
sobre la renda de les persones físiques, es procedeix de manera següent:
Base imposable general
+ Base imposable de l’estalvi
- Quota resultant de l’autoliquidació
Per determinar la renda dels membres computables que obtinguin ingressos propis i no hagin
presentat la declaració de renda, però presentin el certificat d’ingressos i retencions expedit per
l’Agència Tributària, es procedeix de la manera següent:
Retribucions
- Retencions
- Cotitzacions
5. Sol·licitud i documentació
Els impresos de sol·licitud normalitzats es podran obtenir a la pàgina web: www.uvic.cat/beques en
els terminis establerts en aquesta convocatòria.
•

Cal adjuntar la documentació següent a l’imprès degudament emplenat, sigui quin sigui els tipus
d’unitat familiar:


Fotocòpia del NIF/NIE de la persona sol·licitant i de tots els membres computables de la unitat
familiar de 14 anys o més.



Certificat d’empadronament, expedit per ajuntaments de la comarca d’Osona.



Fotocòpia completa de la Declaració de la Renda de l’exercici 2018 de tots els membres s de
la unitat familiar que estiguin obligats a presentar-la.



Certificat d’ingressos i retencions de 2018 expedit per l’Agència Tributària de tots els
membres de la unitat familiar que hagin obtingut ingressos durant l’any 2018 i no hagin
presentat la declaració de la renda. No són vàlids els certificats d’empresa.



Fotocòpia de rendes i pensions exemptes de declarar: pensions de la Seguretat Social
(invalidesa, jubilació, orfandat, viduïtat, etc..)



Fotocòpia del compte bancari a nom de l’alumne per tal d’efectuar el pagament en el cas de
que sigui becari.

4

•

•

•



Declaració jurada de l’estudiant en què justifica els motius pels quals demana l’ajut, i exposa
la situació excepcional en què es troba i llurs circumstàncies.



Qualsevol altra documentació necessària per a la justificació de la situació acadèmica,
econòmica o personal al·legada pel sol·licitant.

També cal adjuntar a la sol·licitud la documentació acreditativa de les situacions familiars
següents:


Família nombrosa: fotocòpia del carnet de família nombrosa vigent.



Minusvalidesa: certificat/resolució en el qual consti el grau de disminució.



Família monoparental: fotocòpia del carnet de família monoparental.

En cas que s’al·legui una circumstància personal sobrevinguda, es pot presentar la documentació
acreditativa següent:


Certificat d’atur, desnonament, malaltia, defunció, etc.



Si la situació econòmica familiar ha variat respecte l’any 2018, l’estudiant ha de presentar tota
la documentació que avali la nova situació: certificat de l’INEM (e el qual consti el període i la
base reguladora), inscripció al Servei Català d’Ocupació, certificat d’ingressos i retencions de
l’empresa de l’any 2019, nòmines, etc.

Si la persona sol·licitant declara que forma una unitat familiar independent, cal que adjunti la
documentació següent:


Document justificatiu de la titularitat o lloguer del seu domicili familiar.



Certificat municipal de convivència expedit per l’ajuntament corresponent al domicili familiar.

La comissió avaluadora pot demanar a l’estudiant qualsevol altra documentació que consideri
convenient per resoldre la sol·licitud correctament.
6. Termini de presentació de la sol·licitud
S’ha de presentar la sol·licitud degudament emplenada juntament amb la documentació requerida a
l’Àrea de Gestió Acadèmica en els terminis establerts i en l’horari d’atenció al públic.
El període de presentació de la sol·licitud és des del dia 1 d’octubre fins al 31 d’octubre de 2019.
La presentació de la sol·licitud implica que l’estudiant coneix i accepta les bases reguladores d’aquest
ajut i que autoritza la UVic-UCC a verificar les dades necessàries amb altres institucions per resoldre
aquesta convocatòria.
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7. Comissió d’avaluació
Es constituirà una comissió avaluadora per estudiar i adjudicar els ajuts.
7.1. Membres de la comissió d’avaluació
1. Presidència: Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica
2. Vocal: Gerència de la UVic-UCC
3. Vocal: Direcció de l’Àrea de Gestió Acadèmica
4. Secretari/a: Tècnic/a de la Secció de Beques de la UVic-UCC
7.2. Funcions de la comissió d’avaluació
•

Proposar la concessió o denegació de les beques fins al límit de crèdit pressupostari disponible
per a aquesta finalitat, independentment del nombre d’ajuts establerts en la convocatòria.

•

En cas que la comissió valori que no hi ha un número suficient de candidats que compleixin els
criteris, es reserva el dret d’anul·lar la convocatòria.

•

Demanar a la persona sol·licitant de l’ajut documentació complementària o demanar
assessorament a tècnics externs.

•

Ponderar situacions d’excepcionalitat (malalties greus, accidents i altres) que hagin impedit a la
persona sol·licitant superar els requisits previstos en aquesta convocatòria, sempre que aquests
fets s’acreditin fefaentment.

•

Proposar la denegació de l’ajut en cas que hi hagi ocultació de dades personals o econòmiques.

•

Ampliar el termini de sol·licitud, sempre que ho cregui convenient.

•

Convocar les persones aspirants a una entrevista per valorar la situació d’emergència.

•

La comissió d’avaluació pot aplicar altres criteris de selecció i avaluació per assegurar una inversió
correcta dels recursos pressupostaris que s’hi destinen.

•

Si el total del fons de l’ajut no s’atorga, la comissió podrà decidir com readjudicar el romanent
que aquesta situació genera.

7.3. Criteris d’avaluació
7.3.1. Generals
•

La situació econòmica familiar: ingressos ponderats pel total de membres que componen la
família.

•

La situació social i/o personal de l’estudiant.
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•

Defunció del pare o de la mare.

•

Malaltia greu de qualsevol membre de la unitat familiar.

•

Desnonament.

•

Situació d’atur del sol·licitant i/o pares.

•

Jubilació forçosa dels pares.

•

Separació dels pares o de la persona sol·licitant.

•

Altres que es puguin tenir en compte.

•

Els motius pels quals la persona ha demanat la beca i que exposa en la declaració jurada.

•

Si l’estudiant té una minusvalidesa legalment reconeguda.

•

Si la persona sol·licitant de la beca té algun familiar de primer grau a càrrec seu.

•

L’expedient acadèmic de la persona sol·licitant en la data de resolució d’aquest ajut.

•

El grau de compliment de les obligacions econòmiques de l’estudiant respecte a la UVic-UCC.

•

La quantitat de beques rebudes durant el curs acadèmic actual i el seu import.

Si en la resolució es produeix empat entre algunes de les persones sol·licitants que estudien els
mateixos màsters en els diferents campus de la UVic-UCC, tal com estableixen les condicions de
l’herència, a l’hora d’escollir els candidats es prioritzaran els màsters cursats al Campus Vic.
8. Incompatibilitats
Si s’ha atorgat algun ajut o beca amb fons de la UVic-UCC abans o després de la resolució d’aquest,
l’estudiant haurà d’escollir quin dels ajuts accepta i a quin renuncia. Aquest comunicat es farà
mitjançant un correu electrònic a l’adreça de la universitat.
9. Resolució
La resolució es farà pública el dia 22 de novembre de 2019.
Es publicarà a la pàgina web de la UVIC-UCC la llista d’ajuts concedits.
10. Forma de pagament de l’ajut
El pagament de l’ajut es farà directament a la persona beneficiària mitjançant transferència bancària
al seu compte bancari.
En el supòsit que la persona beneficiària de l'ajut tingui algun import de la matrícula pendent de
pagament, l'ajut es descomptarà de l'import a pagar.
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11. Revocació de l’ajut
La comissió d’avaluació podrà revocar l’ajut si es produeix qualsevol de les circumstàncies següents:
•

Es detecta que hi ha hagut ocultació de dades o falsedat en la documentació aportada o
consignada en la sol·licitud.

•

L’estudiant tanca el seu expedient o es dona de baixa durant el curs.

La comissió:
•

Determinarà si l’estudiant ha de retornar l’import de l’ajut que ha rebut i en quines condicions
ho ha de fer.

•

Decidirà com es distribueix l’import de l’ajut retornat:


Es dona l’ajut a una persona que no n’havia rebut.



Es deixa com a fons per al curs acadèmic següent.

12. Renúncia de l’ajut
La persona beneficiària ha de comunicar la renúncia mitjançant un escrit adreçat al president de la
Comissió de Selecció, en el qual ha d’exposar el motiu de la renúncia i adjuntar-hi la documentació
acreditativa del motiu exposat.
En cas que l’estudiant renunciï a l’ajut haurà de retornar l’import de la matrícula rebut en concepte
de beca.
La Comissió de Selecció determinarà en cada cas si la beca concedida s’adjudica a un altre estudiant.
13. Al·legació
Contra la resolució de l’ajut, els interessats podran interposar reclamació segons model genèric
d’al·legació publicat a la pàgina web: uvic.cat/beques.
El període per la presentació de les reclamacions s’iniciarà l’endemà de la publicació de la resolució
a la pàgina web de la UVic-UCC i finalitzarà al cap de 10 dies hàbils. L’al·legació junt amb la
documentació que justifica la reclamació, s’ha d’entregar a l’Àrea de Gestió Acadèmica en l’horari
d’atenció al públic.
La resolució de les reclamacions es publicaran a la pàgina web de la UVic-UCC.

8

