
 
 
 
 
 

 
CONVOCATÒRIA DE BEQUES PER A LA REALITZACIÓ D’ESTUD IS DE MÀSTER 

A LA UNIVERSITAT JAUME I DURANT EL CURS 2017/18  
 
 
Resolució de 20 de març de 2018, del Rectorat, pel qual es convoquen beques per a la realització 
d’estudis de màster universitaris oficials en la Universitat Jaume I, durant el curs 2017/18. 

 
 
La Universitat Jaume I, en col·laboració amb la Fundació General de la Universitat Jaume I i amb 
el patrocini del Banco Santander, fa pública la convocatòria d’un mínim de 50 beques per a la 
realització d’estudis de màster universitaris oficials, en aquesta Universitat, durant el curs 
acadèmic 2017/18, ajudes finançades íntegrament pel Banco Santander, a través del conveni signat 
amb aquesta Universitat. 
 
La Universitat Jaume I té com a finalitats principals la prestació del servei públic de la docència, la 
investigació i l’estudi. A aquest efecte, pot promoure i fomentar actuacions que afavorisquen el 
compliment d’aquestes finalitats, entre les quals destaca la convocatòria d’ajudes per afavorir 
l’estudi en la Universitat, d’acord amb el que estableix l’article 45 de la Llei orgànica 6/2001, de 
21 de desembre, d’universitats. 
 
En atenció d’aquests motius, aquest Rectorat, RESOL: 
 
PRIMER  
 
Aprovar la convocatòria de beques per a la realització d’estudis, màster universitaris oficials en la 
Universitat Jaume I durant el curs 2017/18. L’import màxim que es destinen a aquestes ajudes és 
de 50000 €. Aquesta quantitat anirà a càrrec de la següent estructura pressupostària VEOIE/VE 
02G045/01 aplicació 4711 línia de finançament 02002 per un import global de 50000 €. 
 
Tot i això, es pot augmentar el crèdit assenyalat en la convocatòria sempre que, abans de la concessió, 
s’aproven generacions, ampliacions o incorporacions de crèdits a la partida pressupostària 
corresponent, o existisquen romanents d’altres convocatòries imputades als mateixos crèdits 
pressupostaris o que hi hagen sigut transferits. 
 
En el cas que, una vegada adjudicada l’ajuda, hi haja crèdit romanent, se’n podrà procedir al 
prorrateig entre les persones beneficiàries. 
 
Així mateix, s’aprova aquesta convocatòria, d’acord amb les clàusules següents:  
 

1. Objecte de la convocatòria 
 

L’objecte d’aquesta convocatòria és ajudar al desenvolupament formatiu i professional de titulats i 
titulades universitaris que hagen destacat pel seu rendiment acadèmic. 
 

2. Dotació econòmica de les beques.- 
L’import individualitzat de cada beca serà, com a màxim, de 1.000 euros, que es destinaran a 
cobrir totalment o parcialment l’import de la matrícula del màster oficial que es desitge realitzar a 
la Universitat Jaume I, durant el curs acadèmic 2017/18.  
Aquesta beca és incompatible amb la percepció de les beques de caràcter general i de mobilitat per 
a estudis universitaris que atorga el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, les beques per a estudis 



 
 
 
 
 
universitaris que atorga la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, així com amb 
qualssevol d'altres ajudes procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, nacional o 
internacional, pel mateix concepte.  

 
3. Publicació de la convocatòria, procés de selecció i resultats 
La convocatòria, la llista de les sol·licituds admeses i excloses en el procés de selecció i la llista de 
persones beneficiàries, es publicaran a: http://www.uji.es/seu/info-adm/tao/. en: 
http://ujiapps.uji.es/perfils/estudiantat/base/beques-ajudes/master/ajudes-
uji/Ajudesmastersantander/, en la página web: (http://www.fundaciogeneral.uji.es). 
 
Per a determinar els terminis per a presentar al·legacions o recursos només es tindrà en compte la 
data de publicació en la pàgina web referida en primer lloc. 
 
4. Requisits de les persones aspirants 

1) Posseir titulació universitària en la data d’inici del curs acadèmic 2017/18 
2) Haver realitzat la preinscripció o la matrícula de 60 crèdits, del màster oficial per al qual se 

sol·licita la beca, en la Universitat Jaume I. La Universitat comprovarà d’ofici aquest 
requisit.  

5. Criteris per a l’adjudicació 
Les beques oferides s’adjudicaran en funció de la nota mitjana de l’expedient acadèmic 
corresponent als estudis de grau que donen accés al màster. A aquest efecte, les notes mitjanes 
procedents d’estudis d’ensenyament tècnics es multiplicaran pel coeficient 1,17. 

Les persones sol·licitants que han cursat estudis universitaris d’acord amb un sistema educatiu 
estranger han de sol·licitar l’equivalència de nota mitjana a l’ANECA.   
http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.html 
 

En cas d’empat es prioritzaran les sol·licituds de les persones que hagen finalitzat els estudis que 
donen accés al màster, en els cinc últims anys, tenint en compte en primer lloc els qui van acabar 
els seus estudis en l’any més recent 2017, i després 2016, 2015, 2014, 2013. Per establir l’ordre de 
prelació es tindrà en compte en aquestos casos any de finalització dels estudis, major nombre de 
matrícules d’honor, major nombre d’excel·lents i si continua l’empat, major nombre de notables. 
 
Per a notes mitjanes per damunt de 8,5 punts s’atorgarà un import màxim de 1 000 €. 

Per a notes mitjanes entre 7,5 i 8,49 punts s’atorgarà un import màxim de 750 €. 

Per a notes mitjanes per sota de 7,5 punts s’atorgarà un import màxim de 500 €. 

 

6. Comissió avaluadora 
Una comissió integrada per representants de les entitats que participen i col·laboren en la 
convocatòria i en la concessió de les ajudes (Fundació General, Banco Santander i Universitat 
Jaume I), avaluarà les sol·licituds presentades i n’establirà l’ordre de prelació. 

 

La Comissió estarà formada per les persones següents: 

Presidència: 

- Pilar García Agustín, vicerectora d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa de la 
Universitat Jaume I. 

 

Vocals: 

- Beatriz Villegas, coordinadora de Santander Universidades, o persona en qui delegue. 



 
 
 
 
 

- Isabel García Izquierdo, vicerectora d’Estudis de la Universitat Jaume I.  

- Jorge Ribes Vicente, representant del Consell de l’Estudiantat 
Secretari, amb veu però sense vot: 

- José Francisco Vicente Queralt, gerent de la Fundació General. 

Aquesta comissió està facultada per a interpretar aquestes bases, resoldre els dubtes que es puguen 
presentar en la seua aplicació, instruir el procediment, avaluar les sol·licituds presentades i 
proposar la concessió de les beques. 

 

7. Presentació de sol·licituds 
1. Documentació que cal presentar: 

Les persones sol·licitants han de presentar els documents que es detallen a continuació: 

a) L’imprès de sol·licitud de la beca, en model normalitzat (annex I). 
b) En el cas que el sol·licitant no tinga la residència fiscal a Espanya, un certificat de 

residència fiscal emès per les autoritats competents del seu país de residència. 
c) El certificat original o una fotocòpia compulsada/confrontada de l’expedient acadèmic, amb 

menció de la nota mitjana expressada en una escala de l’1 al 10 o en escala de l’1 al 4 
segon el RD 1044/2003. Els alumnes de la Universitat Jaume I estaran exempts de 
compulsar aquesta fotocòpia. 
Les persones sol·licitants que han cursat estudis universitaris d’acord amb un sistema 
educatiu estranger han de presentar l’equivalència de nota mitjana de l’ANECA. 
 

En compliment de l’article 28.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment Administratiu 
Comú, amb l’entrega de la sol·licitud s’autoritza la Universitat Jaume I a obtenir de las diferents 
administracions públiques les dades acadèmiques o aquelles altres dades que es necessiten per a 
la valoració i la resolución d’aquestes ajudes.  

 

La documentació que originalment no estiga en alguna de les llengües oficials de la Comunitat 
Valenciana, s’haurà de presentar traduïda per un traductor jurat. 

A les persones beneficiàries se’ls pot sol·licitar còpies compulsades o la presentació dels 
originals dels documents lliurats, així com qualsevol altra informació que es considere 
necessària. 

2. Lloc de presentació: 

Les sol·licituds s’han de dirigir al Vicerectorat d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa de 
la Universitat Jaume I, i s’han de presentar en la seu electrònica de la Universitat Jaume I 
http://www.uji.es/seu/ (codi de la convocatòria: 17337) o bé d’acord amb l’article 16 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú. 

 
3. Termini de presentació: 

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies comptadors des de l’endemà de la seua 
publicació en el Tauler Oficial d’Anuncis de la Universitat Jaume I, http://www.uji.es/seu/info-
adm/tao/. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
8. Admissió 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es publicarà en els llocs indicats anteriorment en 
la clàusula tercera, la relació provisional de la llista de les persones admeses i excloses del procés 
de selecció, indicant-hi les causes d’exclusió. 
 
Es concediran 10 dies hàbils, comptadors des de l’endemà a la publicació de les esmentades llistes, 
per a resoldre els motius de l’exclusió, mitjançant la presentació de la documentació necessària en  
la seu electrònica de la Universitat Jaume I http://www.uji.es/seu/, adreçada al Vicerectorat 
d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa. En cas de no presentar la documentació en el 
termini indicat, les persones sol·licitants quedaran excloses de la convocatòria. 
Les llistes definitives de persones admeses i excloses en el procediment es publicaran pels mitjans 
referits en la clàusula tercera d’aquesta convocatòria. 
 
9. Resolució 
El rector de la Universitat Jaume I concedirà les beques tenint en compte la proposta emesa per la 
comissió avaluadora, i sense perjudici de les delegacions de signatura aprovades d’acord amb 
l’article 12 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú. 

 

La resolució contindrà com a mínim; el nom i cognoms o DNI o document equivalent de la 
persona beneficiària, la quantia concedida, la finalitat de la beca i els recursos que es podran 
interposar en contra de la resolució. Així mateix, també es publicarà una llista ordenada, per ordre 
de prelació, dels candidats i candidates que no hagen obtingut la beca i puguen accedir-hi en cas de 
renúncia de la persona beneficiària o impossibilitat de gaudir-la.  
 
En el cas que es produïsquen renúncies o revocacions, s’incorporaran com a beneficiàries les 
persones que es troben en la llista de suplents, per estricte ordre de prelació, a les quals es 
notificarà la nova situació mitjançant una resolució del Rectorat que contindrà les formalitats i els 
elements que s’han exposat en aquesta clàusula. 
 
10. Publicació de les resolucions de concessió 
 
Les resolucions de concessió a què es refereix la clàusula anterior es publicaran a través dels 
mitjans que s’estableix en la clàusula tercera d’aquesta convocatòria. 
 
11. Abonament de les beques 
L’abonament de la beca es produeix, prèvia aportació per part de la persona beneficiària, del 
document que acredite el pagament de la matrícula i de la fitxa de terceres persones degudament 
emplenada i que pot baixar-se de  http://www.uji.es/serveis/sci/base/terceros/fichaterceros/ i 
presentar en seu electrònica a través del procediment http://www.uji.es/seu/cataleg/sci/proc-80/. 

 
 
 
12. Obligacions de les persones beneficiàries 
Per beneficiar-se de la beca, és necessari que la persona adjudicatària complisca els requisits i 
obligacions següents: 

• Presentar, si escau, els originals o les còpies compulsades de la documentació que siga 
requerida. 



 
 
 
 
 

• No ser adjudicatari o adjudicatària d’una altra beca o ajuda econòmica, pública o privada, 
concedida per a la mateixa finalitat. 

• Qualsevol altre compromís o obligació que es requerisca per a la realització del màster. 
• Qualsevol altra de les previstes en l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 

general de subvencions. 
 
13. Incompliment i reintegrament 
 
És motiu de reintegrament i, per tant, dóna lloc a la devolució de l’import rebut, a més, dels 
indicats en la Llei 38/2003, general de subvencions: 
 
a) L’incompliment de les obligacions establides en la base 12 i de qualsevol de les restants bases 
d’aquesta convocatòria. 

b) La no incorporació de la persona beneficiària als estudis de màster en el període màxim d’un 
mes des del seu inici, sense justificació prèvia. 

c) Haver anul·lat la matrícula. 

d) L’abandonament dels estudis, o no haver realitzat les proves d’avaluació de, com a mínim, 30 
crèdits, en convocatòria ordinària del curs acadèmic per al qual s’ha concedit la beca. 

 
14. Legislació i jurisdicció aplicable 
 
Aquesta ajuda es regeix pel que estableix aquesta convocatòria, i pels preceptes de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions i Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, 
d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions. Supletòriament, s’aplicaran les 
restants normes de dret públic i, si no n’hi havia, les normes de dret privat. 
 
15. Acceptació de les bases 
 
La presentació de la sol·licitud per a participar en el procés selectiu suposa l’acceptació d’aquestes 
bases en la seua totalitat. 
 
16. Modificació 
 
Quan les circumstàncies del cas així ho aconsellen i estiguen degudament motivades, la Universitat 
Jaume I podrà resoldre les incidències i autoritzar, d’ofici o a petició de la persona beneficiària, 
alguna variació en les condicions de gaudi de les beques, sempre que tal variació no afecte 
significativament a la finalitat i condicions establertes en aquestes bases o en els criteris o requisits 
de selecció. 
En tot cas, les resolucions de les modificacions es publicarien a través dels mitjans assenyalats en 
la clàusula tercera d’aquesta convocatòria. 
 
17. Protecció de dades 
Amb la participació en aquesta convocatòria les persones participants autoritzen a la Universitat 
Jaume I a publicar el nom o dni dels participants així com la quantia del premi en les resolucions 
derivades de la tramitació d'aquesta convocatòria fins a la seva resolució definitiva. Aquesta 
publicació es realitzarà en el tauler d’anuncis oficial de la Universitat  http://www.uji.es/seu/info-
adm/tao/. Així com en: http://ujiapps.uji.es/perfils/estudiantat/base/beques-ajudes/master/ajudes-
uji/Ajudesmastersantander/, en la pàgina web: (http://www.fundaciogeneral.uji.es) i en el seu 
tauler d’anuncis. 



 
 
 
 
 
 
En compliment de la LOPD, Llei 15/99, de 13 de desembre de 1999, les dades personals facilitades 
formaran part d’un fitxer informatitzat propietat de la Universitat Jaume I i la Fundació General de 
la Universitat, l’ús de la qual quedarà restringit exclusivament a les gestions pròpies del procés de 
selecció. Mitjançant la signatura de la sol·licitud, cada aspirant autoritza la Universitat Jaume I i la 
Fundació General de la Universitat perquè incloguen els seu nom, cognoms o DNI en les diferents 
llistes que es publicaran al llarg del procés selectiu. 

Així mateix, i en el moment de la sol·licitud les persones participants poden autoritzar si així ho 
desitgen. marcant la casella de manera expressa que les seves dades personals, es cediran al Banc 
Santander, gràcies al mecenatge del qual es convoquen les presents beques o ajudes a l’estudi amb 
les següents finalitats: 

 

-Per a la incorporació dels mateixos al fitxer de l'actual Portal de Beques Santander www.becas-
santander.com, o del que el substituisca, facilitant a l'usuari la informació que necessite per als 
seus estudis i serveis en què puguen estar interessats. 

-Per a finalitats estadístiques així com per a l'estudi de la utilització dels serveis per part dels 
usuaris, el disseny de nous serveis, i l'enviament d'informació tècnica i operativa sobre els seus 
serveis perquè l'usuari es beneficie de tots ells. 

- Per a l'enviament d'informació sobre productes propis del Banc, així com informació institucional 
d'aquest.  
 

Mitjançant un escrit dirigit a la Universitat Jaume I i a la Fundació General de la Universitat Jaume 
I, en l’adreça indicada en l’apartat següent, es poden exercitar els drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició. 

 
18. Informació 
 
Per a qualsevol informació, les persones interessades poden adreçar-se al Vicerectorat 
d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa al telèfon 964 729 395 o bé per correu a 
torner@uji.es; a la Fundació General de la Universitat Jaume I, Campus del Riu Sec, s/n, Àgora 
Universitària, local 16, 12007 Castelló de la Plana (Tel.: 964 387 197 // Fax: 964 387 011 // 
fundacio.general@uji.es). 
 
19. Mitjans de publicació i difusió addicionals 
 
Sense excloure els mitjans de publicació exposats en aquesta convocatòria, es podran utilitzar 
mitjans addicionals que faciliten la divulgació de les resolucions que afecten la concessió, 
tramitació, execució i justificació d’aquestes beques, i també es pot fer ús de la comunicació per 
correu electrònic o altres mitjans que es puguen considerar pertinents. 
 
20. Recursos que procedeixen contra aquesta convocatòria 
 
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs contenciós 
administratiu davant el Tribunal Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos comptadors 
des de l’endemà de la publicació. 
 
No obstant això, les persones interessades poden interposar un recurs de reposició davant el rector 
en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació; en aquest cas, no es pot 
interposar el recurs contenciós administratiu esmentat en el paràgraf anterior fins que no hi haja 



 
 
 
 
 
una resolució expressa o presumpta del recurs de reposició, d’acord amb l’article 123 i següents de 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú. 
 
SEGON 
 
Ordenar la publicació d’aquesta convocatòria en el tauler d’anuncis oficial de la Universitat, 
http://www.uji.es/seu/info-adm/tao/ la pàgina web http://www.uji.es; en les pàgines webs; 
http://ujiapps.uji.es/perfils/estudiantat/base/beques-ajudes/master/ajudes-
uji/Ajudesmastersantander/ i http://www.fundaciogeneral.uji.es, i en el tauler d’anuncis de la 
Fundació General de la Universitat Jaume I.  
 
Per a determinar el termini per a presentar recursos solament es tindrà en compte la data de 
publicació en la pàgina web referida en primer lloc. 
 
El rector, i per delegació de firma, (Resolució de 17/06/2014), 
La vicerectora d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa 

 
 
 
 
 

Castelló de la Plana 20 de març de 2018 



 
 
 
 
 

ANNEX I 
SOL·LICITUD DE BECA PER A LA REALITZACIÓ D’ESTUDIS OFICIALS DE M ÀSTER UNIVERSITARI EN LA 

UNIVERSITAT JAUME I DURANT EL CURS  2017/18 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA : 17337 
 
DADES PERSONALS 
COGNOMS, NOM:  Núm. de DNI / NIE / PASSAPORT:  

LLOC DE NAIXEMENT:  NACIONALITAT:  SEXE: 
  HOME  DONA 

DOMICILI ACTUAL:  LOCALITAT:  

CODI POSTAL:  PROVÍNCIA: PAÍS:  

TELÈFON:  TELÈFON MÒBIL:  ADREÇA ELECTRÒNICA:  

 
DADES ACADÈMIQUES 
TITULACIÓ AMB LA QUAL S’ACCEDEIX AL MÀSTER: 

UNIVERSITAT:  PAÍS:  

NOTA MITJANA DE L’EXPEDIENT ACADÈMIC: ANY DE FINALITZACIÓ DELS ESTUDIS QUE DONEN ACCÉS 
AL MÀSTER:  

 
INFORMACIÓN DEL MÀSTER 
DENOMINACIÓ DEL MÀSTER:  

DATES DE REALITZACIÓ:  IMPORT DE LA MATRÍCULA:  

 
DOCUMENTACIÓ QUE S’HI ADJUNTA (marqueu les caselles corresponents) 

 1. Fotocòpia del document d’identitat: DNI, NIE o passaport, segons corresponga. 

 2. Fotocòpia del títol acadèmic o del resguard del dipòsit per a obtindre’l. 

 
3. Certificat original o fotocòpia compulsada (sense compulsar per a l’estudiantat de la Universitat Jaume I) de l’expedient acadèmic, amb 

esment de la nota mitjana expressada en una escala de l’1 al 10 ó de l’1 al 4. 

 
4. Certificat de residència fiscal emès per l’autoritat competent del país de residència (només en cas de no tindre la residència fiscal a 

Espanya) 

 5. Justificació de la preinscripció o de la matrícula en el màster per al qual se sol·licita la beca. 

 

El/La sotasignat 

1) Declare sota la meua expressa responsabilitat que són certes i constatables les dades que figuren en aquesta sol·licitud i en la documentació 
que l’acompanya, així com la meua disponibilitat per a aportar-ne qualsevol document acreditatiu. 

2) Complisc els requisits exigits, i em compromet a complir les obligacions indicades en la convocatòria, en el cas de ser la persona 
beneficiària. 

3) Accepte les bases de la convocatòria en la seua totalitat, i sol·licite ser admès/a en el procés selectiu. 
I  per la present autoritze a que les meues dades personals siguen cedides al Banco Santander, gràcies al mecenatge del qual es convoquen 
aquestes beques , amb les següents finalitats: 
  per a la incorporació dels mateixos al fitxer de l'actual Portal de Beques Santander www.becas-santander.com, o del que li substitueix, 
facilitant-li a l'usuari la informació que necessite per als seus estudis i serveis en els quals puguen estar interessats. 
  per a finalitats estadístiques així com per a l'estudi de la utilització dels serveis per part dels usuaris, el disseny de nous serveis, i 
l'enviament d'informació tècnica i operativa sobre els seus serveis perquè l'usuari es beneficie de tots ells. 
  per a l'enviament d'informació sobre productes propis del Banc, així com informació institucional del mateix.  
Signatura: 
 
En________________________________, de/d’ ________________________de 201_ 
 
En compliment de la LOPD, Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de 1999, les dades personals seran incorporades a un fitxer propietat de la 
Universitat Jaume I i de la Fundació General de la Universitat Jaume I, les quals es compromet a no fer un ús distint d’aquell per al qual han estat 
sol· licitades. Es podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit presentat a ambdues entitats. 

VICERECTORAT D’ESTUDIANTS OCUPACIO I INNOVACIÓ EDUCATIVA DE LA  UNIVERSITAT JAUME I 
 


