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Programa “Becas Santander Progreso” 
Bases específiques de la UdL 

Curs 2019-2020 

Acord número 54/2020 del Consell de Govern de 18 de febrer de 2020, pel qual s'aproven les 
Bases específiques de la UdL del Programa “Becas Santander Progreso”. Curs 2019-2020. 

 

La Universitat de Lleida i el Banc Santander, en el marc del conveni de 
col·laboració subscrit entre ambdues entitats, convoquen el programa de “Beques 
Santander Progreso”, cofinançat per ambdues institucions. 
Les “Beques Santander Progreso” (en endavant, el “Programa”) tenen l’objectiu 
donar suport econòmic als estudiants universitaris amb millor expedient acadèmic 
per poder sufragar les despeses derivades dels estudis universitaris de grau. 
A través d’aquestes bases s’estableixen les condicions específiques per a 
l’adjudicació de les 11 beques que es convoquen per estudiants de la Universitat 
de Lleida. 

1. Objecte dels ajuts i requisits de les persones sol·licitants 

1.1. Aquestes bases regulen l’adjudicació d’onze ajuts d’aquesta convocatòria 
entre els sol·licitants que disposin d’un millor expedient acadèmic i siguin 
beneficiaris de beca de règim general del Ministeri d’Educació i Formació 
Professional. 

A més, la convocatòria té per objecte contribuir a la implementació de 
l'Agenda 2030 que conté els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible 
(ODS). En particular atén a l’ODS 4 centrat en garantir un educació 
inclusiva, equitativa i de qualitat i a l’ODS 10 relatiu a la reducció de les 
desigualtats. 

1.2. Poden sol·licitar els ajuts els estudiants que compleixin els requisits 
següents: 

1.2.1. Estar matriculat en el present curs acadèmic en un ensenyament de 
Grau en un centre propi de la UdL. 

1.2.2. Tenir superats 60 crèdits del grau que cursa actualment. 

1.2.3. Ser adjudicatari de beca de règim general del Ministeri d’Educació i 
Formació Professional durant el curs acadèmic per al qual es 
sol·licita l’ajut. 

1.2.4. Tenir nacionalitat d’un estat membre de la Unió Europea. En cas 
d’estrangers no comunitaris, s’haurà d'acreditar la condició de 
residència permanent. 
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2. Dotació i distribució dels ajuts 

2.1. Cadascun dels onze ajuts que es convoquen consisteix en una dotació 
econòmica de 1.000 € per sufragar les despeses derivades dels estudis 
universitaris de les persones estudiants adjudicatàries. 

El pagament de l’ajut el farà efectiu la Universitat mitjançant transferència 
al un compte bancari del Banc Santander indicat per la persona 
adjudicatària de l’ajut. 

2.2. Els onze ajuts que es convoquen es distribueixen entre les branques de 
coneixement segons el nombre d’estudiants matriculats a la UdL: 

 1 ajut per estudiants dels graus de la branca d’Enginyeria i 
Arquitectura (Escola Politècnica Superior) 

 2 ajuts per estudiants dels graus de la branca d’Educació, Psicologia 
i Treball Social (Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social) 

 2 ajuts per estudiants dels graus de la branca de Dret, Economia i 
Turisme ( Facultat de Dret, Economia i Turisme) 

 2 ajuts per estudiants dels graus de la branca de Ciències de la Salut 
(Facultat de Medicina, Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia) 

 1 ajut per estudiants dels graus de la branca d’Humanitats, Filologies 
i Comunicació Audiovisual (Facultat de Lletres) 

 2 ajuts per estudiants dels graus de la branca Agroalimentària, 
Forestal, Veterinària i Biotecnològica (Escola Tècnica Superior 
d’Agricultura) 

 1 ajut per estudiants que aportin un certificat acreditatiu de 
discapacitat, sense determinació de branca de coneixement. 

En el cas que, finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, no hi hagi 
sol·licitants que compleixin els requisits per ser adjudicataris d’algun dels 
ajuts assignats a una determinada branca, el Vicerectorat d’Estudiants i 
Ocupabilitat l’assignarà a una altra branca segons criteris objectius de 
nombre d’ensenyaments i/o estudiants corresponents a les branques. 

3. La convocatòria i la sol·licitud dels ajuts 

3.1. Banc Santander convoca simultàniament les beques per a totes les 
universitats participants mitjançant la seva plataforma de gestió de beques 
https://www.becas- santander.com/ca 

3.2. El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert fins el 31 de març 
de 2020. 

 

https://www.becas-santander.com/ca
https://www.becas-santander.com/ca
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3.3. La persona candidata ha de presentar la sol·licitud a través de la 
plataforma de beques del Banc Santander https://www.becas-
santander.com/ca accedint al programa “Becas Santander Progreso”: 
https://www.becas-santander.com/ca/program/becas- santander-progreso  

3.4. En els casos que correspongui, s’ha de presentar a la unitat d’Informació 
i Orientació Universitària (IOU) de la UdL la certificació del percentatge de 
discapacitat que s’acredita, expedit per l’organisme competent. 

4. Valoració de les sol·licituds i adjudicació 

4.1. Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, des de la unitat 
d’Informació i Orientació Universitària es valoraran les sol·licituds amb un 
màxim de 12 punts segons la distribució següent: 

 Fins a 10 punts, la valoració de l’expedient acadèmic de l’estudiant 
mitjançant la mitjana de les qualificacions obtingudes de la persona 
sol·licitant, segons el criteri establert al RD 1125/2003, de 5 de 
setembre, pel qual s’estableix el sistema europeu de crèdits i el 
sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter 
oficial i validesa en tot el territori estatal. 

 Fins a 2 punts, l’acreditació de discapacitat de la persona sol·licitant, 
ponderat segons el percentatge de discapacitat: 

4.1.1. Amb un 75% o superior: 2 punts. 
4.1.2. Entre el 65% i el 74%: 1,70 punts. 
4.1.3. Entre el 57% i el 64%: 1,40 punts. 
4.1.4. Entre el 51% i el 56%: 1,10 punts. 
4.1.5. Entre el 45% i el 50%: 0,80 punts. 
4.1.6. Entre el 39% i el 44%: 0,50 punts. 
4.1.7. Entre el 33% i el 38%: 0,20 punt. 

4.2. Durant el mes d’abril es publica la llista provisional de persones admeses 
i excloses al procés de selecció dels ajuts, en què s’ha de fer constar el 
motiu de les exclusions, així com les puntuacions assignades a cada 
sol·licitant. 

4.3. Els sol·licitants disposen d’un període de 10 dies naturals per formular les 
al·legacions que considerin pertinents. 

4.4. Un cop finalitzat el període i resoltes les al·legacions, es publica 
l’adjudicació definitiva de les beques. 

4.5. La persona estudiant adjudicatària ha d’acceptar l’ajut a través de la 
plataforma de beques del Banc Santander de l’1 al 15 de maig de 2020. 

https://www.becas-santander.com/ca
https://www.becas-santander.com/ca
https://www.becas-santander.com/ca/program/becas-santander-progreso
https://www.becas-santander.com/ca/program/becas-santander-progreso
https://www.becas-santander.com/ca/program/becas-santander-progreso
https://www.becas-santander.com/ca
https://www.becas-santander.com/ca
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5.  Llistes d’espera i reassignació dels ajuts 

5.1. Les persones sol·licitants admeses al procés de selecció que no resultin 
adjudicatàries de l’ajut passen a formar part de la llista d’espera de cada 
convocatòria perquè, en cas de vacant, li pugui ser adjudicada. 

5.2. Des de la unitat d’Informació i Orientació Universitària del 15 de maig al 
22 de maig de 2020 es reassignaran i gestionaran els ajuts vacants.  

5.3. Es poden adjudicar ajuts a persones que siguin a la llista d’espera d’altres 
branques en cas d’ajuts que hagin quedat deserts per falta de sol·licitants. 

5.4. El Vicerectorat d’Estudiants i Ocupabilitat decideix sobre les situacions o 
casuístiques no recollides en aquestes bases i és competent per 
interpretar-les quan sigui necessari. 

5.5. La UdL es compromet a comunicar al Banc Santander els ajuts que 
finalment no puguin ser adjudicats. 

6. Compatibilitats i revocació 

6.1. L’ajut és compatible amb altres ajuts de naturalesa diferent als del 
Programa “Beques Santander Programa” d’aquesta convocatòria. 

6.2. En el cas que posteriorment es detecti falsedat en les dades aportades a 
l’hora d’emplenar la sol·licitud o qualsevol incompliment sobrevingut dels 
requisits establerts en aquestes bases, la unitat d’Informació i Orientació 
Universitària podrà iniciar el procediment de revocació. 
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