CONVOCATÒRIA DE BEQUES PREMI PER A ESTUDIANTS UNIVERSITARIS
FUNDACIÓ PRIVADA P. i P. PIZARROSO
BASES PER AL CURS 2020-2021
INSTITUTS PÚBLICS DE CATALUNYA

La Fundació Privada P. i P. Pizarroso, convoca per al curs 2020-2021 les Beques Premi “Estar a la
recíproca” per a l’alumnat dels Instituts Públics de Catalunya, que VULGUI CURSAR estudis de grau
de Medicina, Infermeria o Farmàcia a qualsevol Universitat pública de Catalunya, i que compleixi
les bases generals de la convocatòria que s’especifiquen a continuació.

Primera.
Perfil i dotació de les Beques Premi
Es convoquen unes Beques Premi per ajudar a estudiants que realitzin estudis de grau de
Infermeria, Farmàcia o Medicina amb exclusió dels qui estiguin matriculats en àrees de
coneixement NO orientades directament a la cura de la salut de les persones, en particular la
titulació de Farmàcia quan estigui relacionada amb estudis de caràcter industrial, ambiental,
ecològic o d'àmbits similars.
La convocatòria té una dotació econòmica global de 49.000 euros a distribuir, preferentment,
entre set beques de 7.000 euros cadascuna. Excepcionalment, i d’acord amb els criteris establerts
a la base setena, aquesta quantitat es podrà distribuir en quantitats inferiors per tal d’atorgar un
major nombre de beques.
En tot cas, una de les beques es reservarà als estudiants que acreditin l’empadronament en algun
municipi de l’Alt Urgell i que compleixin amb les bases de la convocatòria.
Atès que es tracta de beques premi “Estar a la recíproca”, els beneficiaris es comprometen en el
futur, i en la mesura de les seves possibilitats, a ser protectors de la Fundació, i a revertir-hi el
suport econòmic que han rebut per poder convocar noves beques i poder dotar nous
becaris. Tot i així, aquest compromís té un caire moral i no comporta, per tant, una obligació
jurídica en el seu sentit propi.

Segona.
Requisits per sol·licitar la beca
2.1 Ser estudiant d’un Institut Públic de Catalunya i voler matricular-se per fer estudis de Grau de
Medicina, Farmàcia o Infermeria.

2.2 Matricular-se d’un mínim de 60 crèdits corresponents a assignatures durant el curs acadèmic
2020-2021.
A més, en el cas de l’alumnat que en el curs 2020-21 sol·liciti la beca per primera vegada, amb
estudis universitaris ja iniciats, haurà d'acreditar en el curs 2019-20, o en un altre anterior si va ser
l'últim cursat, una matrícula d'almenys 60 crèdits. Si a més canvia de titulació, la que abandonen
haurà de ser una de les 3 a què es refereix la base 1a.
2.3 No estar en possessió d’una titulació universitària.
2.4 Requisits de caràcter econòmic. Còmput de la renda.
Per gaudir d’una beca de la Fundació Privada P. i P. Pizarroso, la renda de cadascun dels membres
que integrin la família o membres computables d’aquesta, no podrà superar la quantitat de 12.000
euros anuals.
La renda computable, als efectes d’aquesta convocatòria, serà la quantitat que figuri a la casella 505
de la declaració de l’impost sobre la Renda de les Persones Físiques de l’exercici de 2019. Quan més
d’un dels membres computables estigui obligat a la presentació de la Declaració de la Renda/2019,
es sumaran totes les caselles 505 de les diferents declaracions de la renda. El total es dividirà entre
tots els membres computables.
Per a poder sol·licitar la beca a la que queda referida aquesta convocatòria, el quocient de la divisió
efectuada segons la descripció anterior, haurà de ser igual o inferior a 12.000.- euros.
2.5 En cas que els pares del sol·licitant de la beca no siguin de residència espanyola, per tal de
poder acreditar les circumstàncies detallades en aquesta base, aquest haurà d’aportar la
documentació exigida en el seu país d’origen per a casos anàlegs, degudament autenticada i
certificada, tant pel fons com per la forma, per l’autoritat consular espanyola que correspongui. Si
el document o documents originals no estan redactats en espanyol o català s’hauran
d’acompanyar amb la traducció feta fefaentment per un traductor jurat oficial. El jurat la valorarà
de manera ponderada, atenent, per tant, a les circumstàncies i les condicions pròpies del país del
sol·licitant.
2.6 L’estudiant que no pugui presentar la Declaració de la Renda haurà de justificar-ho amb
Documentació oficial que avali la seva absència explicant quina es la seva situació social i
econòmica. En cas de dubte, la Fundació P. i P. Pizarroso es reserva el dret de demanar
documentació complementària oficial que ho acrediti.

Tercera.
Incompatibilitats
Es declaren expressament incompatibles amb el gaudi d'aquesta beca les situacions següents:
3.1.- Ser beneficiari en el curs 2020-2021 de qualsevol altra ajuda o beca atorgada per
organismes públics o privats l'import de les quals sigui igual o superior a 2.300 euros anuals. Només
es considera compatible la beca Pizarroso amb la beca de mobilitat del “Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte”

Si les ajudes incompatibles són atorgades i acceptades amb posterioritat a l'obtenció de la beca
Pizarroso, el beneficiari quedarà obligat a triar entre la beca Pizarroso i qualsevol altre ajut. En el cas
que renunciï a la beca Pizarroso haurà de retornar l'import íntegre que li hagi abonat la Fundació.
Les quantitats retornades incrementaran la dotació econòmica global de la Fundació i revertiran en
ajudes d’estudi o investigació Biomèdica en el mateix o pròxim curs acadèmic.
La participació en la convocatòria implica autoritzar a la Fundació a verificar davant qualsevol
administració pública si els sol·licitants han pogut ser beneficiaris d'altres beques.
3.2.- Desenvolupar qualsevol tipus de treball remunerat durant el període lectiu del curs 20202021.
Excepcionalment, el jurat de selecció podrà admetre la compatibilitat amb determinats treballs
remunerats; en aquests casos, el sol·licitant haurà de fer constar les seves característiques
detalladament, reservant-se el Patronat la facultat d’atorgar o no la beca en funció de la situació
personal i patrimonial del sol·licitant.
Els/las beneficiaris/es de les beques queden obligats a comunicar immediatament al Patronat de la
Fundació qualsevol canvi en la seva situació personal, quan aquest pugui afectar el compliment de
les condicions per a ser beneficiari de les ajudes.

Quarta.
Sol·licituds i documentació requerida
Els interessats hauran d'emplenar el formulari de sol·licitud disponible a la pàgina web de la
Fundació, que serà admesa a tràmit únicament si va acompanyada de la documentació que es
relaciona:
1. Declaració de l’Impost de la Renda de les Persones Físiques corresponent a l’exercici de
2019, degudament tramitat davant de l’Agència Tributaria de cadascú dels membres
computables obligats a la presentació de la declaració, tinguin o no parentiu familiar amb
la persona sol·licitant.
Quan els interessats estiguin exempts de dita obligació hauran d’aportar certificat original
d’Hisenda que ho acrediti.
La Fundació P. i P. Pizarroso, mitjançant la presentació de la sol·licitud de la Beca, queda
autoritzada per a poder comprovar, a través del codi segur de verificació, la veracitat de
les dades econòmiques declarades a la pàgina https://www.agenciatributaria.gob.es.
L'aportació substitutòria de certificats municipals de situació socioeconòmica serà vàlida
quan es refereixi a dades acreditades per l'administració, rebutjant-se en tot cas els
informes o certificats en què el funcionari o autoritat expedidora fa constar que el seu
contingut és el que resulta del que manifesta l'interessat.

2. Declaració de l’Impost de la Renda de les Persones Físiques corresponent a l’exercici de
2019, degudament tramitat davant de l’Agència Tributaria de cadascú dels membres
computables obligats a la presentació de la declaració.
La Fundació P. i P. Pizarroso, mitjançant la presentació de la sol·licitud de la Beca, queda
autoritzada per a poder comprovar, a través del codi segur de verificació, la veracitat de
les dades econòmiques declarades a la pàgina https://www.agenciatributaria.gob.es.
3. Quan cap dels membres computables, en els termes expressats a la Base Segona, punt 2.6,
no siguin subjectes de l’Impost o és trobin exempts, acreditaran aquesta circumstància
mitjançant l’aportació d’un certificat negatiu emès per l’Agència Tributària, corresponent a
l’exercici de 2019, al qual acompanyaran d’un certificat de convivència emès per
l’Ajuntament del municipi on resideixi el peticionari.
4. Certificat de Convivència emès per l’Ajuntament on resideixi el sol·licitant.
5. Certificat oficial signat per les secretaries acadèmiques corresponents en què constin les
qualificacions de les notes obtingudes en el curs anterior i la nota d'accés a la universitat
en el cas de matricular-se de primer curs.
6. Declaració jurada de no gaudir de cap beca excepte la de mobilitat o ajut d’import
superior a 2.300 euros anuals i de no exercir cap treball remunerat. En cas de dur a
terme un treball remunerat cal especificar-ne els detalls, d’acord amb el que recull la base
tercera.
7. Fotocòpia de la matrícula de la Universitat corresponent al curs 2020-2021. En cas de
matricular-se dels dos quadrimestres en èpoques diferents, cal presentar la fotocòpia
compulsada de la matrícula corresponent al segon quadrimestre en el termini d’una
setmana a partir de la data de la matriculació.
8. Full d’informació complementària que la persona candidata consideri d’interès per al
jurat de selecció

Cinquena.
Termini d’admissió de les sol·licituds
Les sol·licituds, acompanyades de la documentació corresponent, s’han de presentar AL CORREU
info@fundaciopizarroso.cat en les dates que consten en la clàusula AVÍS referenciada a la web.
En el cas que l’estudiant es vulgui matricular de primer curs i per tal que la sol·licitud es consideri
acceptada, l’entrega ha de ser complerta i dins dels terminis referenciats en la mateixa clàusula
AVÍS.

TERMINI I
- Declaració o declaracions, de la Renda de les Persones Físiques corresponent a l’exercici de 2019,
de cadascú dels membres computables obligats a efectuar-la.

- Certificat de convivència emès per l’Ajuntament on resideixi el sol·licitant.
- Certificat oficial de notes, amb la nota mitjana, signat per la secretaria de l’Institut corresponent.
- Full d’informació complementària en la que l’estudiant escrigui tota la informació que cregui
d’interès per el coneixement de la Fundació P. i P. Pizarroso.
- Declaració Jurada de no gaudir de cap beca excepte la de mobilitat ni altres tipus d’ajut superior a
2300 euros anuals i de no exercir cap treball remunerat.
- Full de sol·licitud de la beca en el que hi marcarà la documentació entregada. Imprescindible
anotar-hi els estudis universitaris que es volen cursar, així com la resta d’informació que s’hi
demana.
TERMINI 2
- Full de Matrícula de la Universitat del curs acadèmic 2020-2021.

Sisena.
Jurat de selecció
El jurat de selecció estarà format per:
- Presidenta de la Fundació Privada P. i P. Pizarroso.
- El Patró o Patrons que designi la Fundació, tenint només un d'ells dret a vot.
- El directors de dos dels instituts que tinguin candidats a la beca Pizarroso, o en el seu cas, els
dos representants que ells designin.
Per a l'adopció d'acords els Instituts i la Fundació disposaran en el Jurat de Selecció de dos vots
respectivament.
L’acta d’adjudicació de beques es publicarà a la pàgina web de la Fundació.

Setena.
Adjudicació de beques
7.1. Criteris d’adjudicació
En el tràmit de concessió de les beques, el jurat de selecció tindrà en compte, les condicions
següents, per ordre de preferència o prioritat:
1. La situació socioeconòmica de la persona candidata.

2. El currículum acadèmic de la persona candidata.
3. Ser becari de la Fundació P. i P. Pizarroso
A igualtat de condicions, la decisió recaurà en la Presidenta de la Fundació.
7.2. Publicació de l'acord d'adjudicació
La Fundació P. i P. Pizarroso comunicarà personalment la resolució de la beca als estudiants
seleccionats. S’informarà dels resultats als instituts participants i es publicarà el resultats a la pàgina
web de la Fundació.
Els estudiants no becats poden retirar la documentació aportada a partir d’un mes des de la data
en que s’hagi fet pública l’adjudicació de les beques. En cas que no es retiri, transcorregut el
termini de tres mesos, la Fundació P. i P. Pizarroso destruirà la documentació esmentada.
7.3 Beca addicional
En el supòsit que no es presentés cap sol·licitud d’algú empadronat en un municipi de l’Alt
Urgell, el jurat podria decidir atribuir una beca addicional a un sol·licitant que reunís tots els
altres requisits.

Vuitena.
Pagament de la beca premi
El pagament de la beca premi es farà efectiu de manera fraccionada d’acord amb el que
s’estableix a continuació:
-

El primer pagament en concepte de beca, per un import del 40 % de la totalitat, es farà
efectiu transcorreguts quinze dies des de la data de nomenament com a beneficiari de la
beca.

-

El segon pagament en concepte de premi, per un import del 60 % de la totalitat, a fi de
completar la dotació màxima prevista en aquestes bases. Aquest pagament es farà efectiu
en concepte de premi a partir que l'estudiant acrediti, mitjançant un certificat oficial,
signat per la secretaria de la facultat corresponent, haver aprovat els 60 crèdits
matriculats durant el curs 2020-2021.

Novena.
Orientació docent
La Fundació es reserva l’opció de tutoritzar els becaris durant el curs acadèmic.

Desena.
Protecció de dades
Les dades dels beneficiaris seran protegides d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Els adjudicataris de les beques atorguen a la Fundació el seu consentiment per tal que el seu nom
aparegui a la pàgina web i/o a la memòria de la Fundació, i també la seva imatge presa durant
els actes relacionats amb la concessió i l’atorgament de les beques.

La presentació de la sol·licitud de la beca comporten l’acceptació i el compliment, sense cap
reserva ni excepció, de totes les bases i condicions de la convocatòria.
Contra l’adjudicació de la beca no es pot interposar cap recurs.

Barcelona, a 15 de maig de 2020

La Presidenta de la Fundació P. i P. Pizarroso
Rosa Morell i Macaya

