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CONVOCATÒRIA DE BEQUES SANTANDER ESTUDIS / EQUALITY 

CONVOCATÒRIA 2021-2022 
 
Dins del marc del Programa de beques Santander Equality i en virtut del 
conveni de col·laboració signat entre la Universitat Politècnica de València 
(d'ara en avant UPV) i el Banco Santander SA, aquest Rectorat resol convocar 
per al curs 2021-2022 les beques Santander Estudis / Equality, que es regiran 
per les bases següents: 
 
1a) OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 
 
El programa de beques Santander Estudis / Equality és un projecte impulsat pel 
Banco Santander SA l'objectiu del qual és oferir a dones, amb bon expedient 
acadèmic i escassos recursos econòmics, la possibilitat de realitzar els estudis 
en una universitat adherida a la Conferència de Rectors d'Universitats 
Espanyoles (d'ara en avant CRUE), ajudant-les durant dos anys del grau que 
estiguen cursant.  
 
2a) ÀMBIT D'APLICACIÓ 
 
La Convocatòria està dirigida a dones amb bon expedient acadèmic i escassos 
recursos econòmics que cursen estudis de grau en una universitat adherida a 
la CRUE i que complisquen durant el segon i tercer curs del grau els requisits 
del Programa.   
 
3a) CLASSES I QUANTIA DE L'AJUDA 
 
L'import unitari de les beques per a les estudiants beneficiàries d'aquestes, 
sense distinció de la universitat on cursen el grau, és de CINC MIL EUROS 
(5.000 €) anuals, durant el segon i tercer curs del grau universitari.  
 
Santander Asset Management SA atorgarà en aquesta convocatòria un 
total de dues beques per a totes les universitats adherides a la CRUE. 
 
Santander Asset Managament SA, realitzarà una aportació econòmica de CINC 
MIL EUROS (5.000 €) per beca i any, a fi que les universitats financen les 
beques que han de percebre les estudiants beneficiàries.  
 
La beca, una vegada acceptada expressament per la beneficiària en el termini 
estipulat amb aquesta finalitat, a través de la pàgina web www.becas-
santander.com, serà abonada a la beneficiària per la UPV en un compte corrent 
del Banco Santander SA de la qual siga titular la beneficiària.  
 
 
 

Id: UPV-GENFirma-59143 Cod. Verificació: CFFA5BPQES788953



 

 

 

Pàgina 2 de  6 
 

La concessió de les ajudes previstes en aquesta convocatòria s'imputarà de la 
següent manera: 
 
- Als fons que es destinen a la partida pressupostària 005080000 422 

40000, del pressupost de la Universitat Politècnica de València 
corresponent a l'exercici 2021.  
 

En cas que després de la resolució de la convocatòria la beneficiària no 
formalitze l'acceptació de l'ajuda concedida, se li assignarà a les estudiants de 
reserva seleccionades en el sorteig. 

 
4a)  REQUISITS DE LES SOL·LICITANTS  
 
- Estar inscrites en el Programa  a través de la pàgina web habilitada a 

aquest efecte www.becas-santander.com 
 

- Estar matriculades en la UPV, en la modalitat de temps complet, en 
el segon curs de qualsevol estudi de grau universitari per al curs 2021-
2022. 
 

- Ser beneficiàries, en el curs acadèmic 2020-2021, de la beca de 
caràcter general del Ministeri d'Educació i Formació Professional, 
així com acreditar la sol·licitud d'aquesta beca per al curs 2021-
2022.  
 

- Tenir una nota mitjana del primer curs de grau, que hauran d'haver-ho 
cursat en el curs immediatament anterior 2020-2021, igual o superior a 6 
punts sobre 10. 
 

- No haver sigut beneficiàries de la I Edició de les Beques Santander 
Equality 2019-2020. 

 
La beca és renovable per un curs acadèmic més (2022-2023) pel mateix import 
de 5.000 €, sempre que les estudiants becades efectuen una matrícula en el 
tercer curs de grau a temps complet, mantinguen la condició de becàries del 
Ministeri d'Educació i Formació Professional, i tinguen una nota mitjana de 
segon curs de grau, igual o superior a 6 punts sobre 10. 
 
5a) ÒRGAN INSTRUCTOR I COMISSIÓ DE SELECCIÓ 
 
L'òrgan competent per a la instrucció del procediment és el Servei d'Alumnat de 
la UPV.  
 
La Comissió de Selecció estudiarà les sol·licituds presentades i elaborarà una 
proposta de resolució d'una candidata preseleccionada per a presentar al 
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sorteig,  per a elevar-la al rector, que és l'òrgan competent per a la resolució 
d’aquesta convocatòria. 
 
La Comissió està constituïda per: 
 
- PRESIDÈNCIA:   

Vicerector/a competent en matèria d'alumnat 
- VOCALS:   

o Un/a director/a d'àrea  
o Un/a director/a o degà/ana de centre  
o Un/a representant de la Delegació d'Alumnes de la UPV  
o El/la cap del Servei d'Alumnat 
o Un/a tècnic/a del Servei d'Alumnat, que actua amb veu i sense 

vot. 
 
Per a la selecció de sol·licituds, es tenen en compte els criteris establits en la 
base 6a. 
 
6a) CRITERIS D'ADJUDICACIÓ 
 
Per a la valoració de l'expedient acadèmic s'utilitza el criteri següent: 

 
 Nota mitjana obtinguda en el curs immediatament anterior 
 
El còmput de la nota mitjana es realitza d’acord amb l'estableix en els art. 22 i 
30 de la Resolució de la Secretària d'Estat d'Educació i Formació Professional, 
per la qual es convoquen beques de caràcter general per al curs acadèmic 
2020-2021 per a estudiants que cursen estudis postobligatoris, que inclou les 
qualificacions corresponents als crèdits no superats, si n'hi ha.  

 
A aquesta qualificació, en el cas de l’alumnat matriculat en segon curs de grau, 
s’aplica un coeficient corrector d’1,17 per a les qualificacions procedents 
d'estudis de l'àrea d'Arquitectura i Enginyeria, d’1,11 per a les procedents 
d'estudis de l'àrea de Ciències i d’1,05 per a les procedents de l'àrea de 
Ciències de la Salut.  
 
En cas d'empat en la nota mitjana final entre dues o més sol·licitants, s'ha de 
tenir en consideració el major nombre de matrícules d'honor, i si es manté 
l'empat, el d’excel·lents, notables i així successivament. 
 
 
 
 
7a) TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 
 

Les sol·licitants han d'inscriure's obligatòriament a través de dos mitjans: 
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1) És requisit imprescindible per a permetre la participació de les estudiants 
en els processos de selecció de persones beneficiàries, la seua 
inscripció en la convocatòria de beques Santander Estudis / Equality a 
través de l'enllaç en la pàgina web http://www.becas-santander.com, 
dins del termini següent: des de l'1 de juny del 2021 fins al 26 de 
setembre del 2021 (tots dos inclosos).  

2) A més, cal formalitzar una sol·licitud que han de presentar en qualsevol 
de les oficines de Registre de la UPV; en la seu electrònica de la UPV 
https://sede.upv.es; a través del Registre Electrònic Comú de 
l'administració de l'estat, que es realitza a través de l'enllaç: 
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do, o per qualsevol dels 
mitjans establits en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, dirigint 
la sol·licitud al Servei d'Alumnat.  

Les oficines de Registre de la UPV són: 

 Registre General de la UPV, camí de Vera, s/n, 46022 València.  

 Registre de l'Escola Politècnica Superior d'Alcoi, plaça de 
Ferrándiz i Carbonell, s/n, 038001 Alcoi (Alacant).  

 Registre de l'Escola Politècnica Superior de Gandia, carrer del 
Paranimf, 1, 46730 Gandia (València).  

Cal adjuntar un document justificatiu d'haver completat el registre 
corresponent en la web en la plataforma del Banco Santander. El 
termini de presentació d'aquesta sol·licitud electrònica començarà 
a partir de la publicació d'aquesta convocatòria en el DOGV i 
finalitzarà el 26 de setembre del 2021.  

 

8a) PROCEDIMENT DE SELECCIÓ I RESOLUCIÓ 
 
La Comissió de Selecció prevista en la base 5a elaborarà, sobre la base dels 
criteris de selecció, una proposta de resolució d'una candidata preseleccionada 
per a presentar al sorteig, que es publicarà en la pàgina web del Servei 
d'Alumnat (www.upv.es/alumnado ).  
 
Publicada la proposta de resolució, les interessades tindran 10 dies hàbils per a 
presentar al·legacions i aportar els documents que estimen pertinents, 
comptadors des de l'endemà de la data de publicació. 
 
Conclòs el termini d'al·legacions, i estudiades aquestes, la Comissió de 
Selecció elevarà la proposta al rector, qui resoldrà la convocatòria abans del  
29 d'octubre del 2021. A l'efecte de notificació, els resultats definitius es 
publicaran en la pàgina web del Servei d'Alumnat (www.upv.es/alumnado ). 
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De l'1 de novembre al 12 de novembre del 2021, el Banco Santander realitzarà 
un sorteig davant notari per a l'assignació de les beques. Del 15 de novembre 
al 19 de novembre, tots dos inclusivament, comunicarà a les estudiants 
beneficiàries el resultat del sorteig, i elles disposaran d'un termini de 7 dies 
naturals per a cursar l’acceptació a través de la pàgina web www.becas-
santander.com. Si acabat el termini de 7 dies naturals, l'alumna no accepta la 
beca, se li assigna a les alumnes de reserva seleccionades en el sorteig, que 
disposen de 7 dies naturals per a acceptar-la.  
 
9a) CARÀCTER DE LA BECA 
 
La percepció de la beca Santander Estudis / Equality, convocatòria 2021-2022, 
és compatible amb qualsevol altre tipus d'ajudes o forma de finançament que 
puga obtenir o rebre l'estudiant beneficiària. El seu import pot destinar-se a les 
necessitats personals que tinga cadascuna de les beneficiàries.  
 
10a) OBLIGACIONS DE LES BENEFICIÀRIES 
 
Les beneficiàries de les beques Santander Estudis / Equality, convocatòria 
2021-2022, queden obligades a: 
- Acceptar les bases de la present convocatòria. 
- Sotmetre's a les actuacions de comprovació que puguen realitzar  els 

òrgans competents. Queden obligades a facilitar tota la informació i 
documentació que se’ls puga requerir a aquest efecte. 

- Acceptar les obligacions pròpies derivades del marc legal en matèria 
d'ajudes i subvencions.  

- Formalitzar una matrícula en el segon curs dels estudis de grau per al 
curs acadèmic 2021-2022 a temps complet, i mantenir-la activa durant 
tot el curs acadèmic. Aquests estudis han d'haver-los iniciat a la UPV en 
el curs immediatament anterior, el 2020-2021. 

- Acreditar la sol·licitud de la beca del MEFP per al curs 2021-2022. 
- Amb la finalitat de renovar la beca per al tercer curs de grau en el curs 

2022-2023, les beneficiàries de la beca en el curs 2021-2022 han de 
formalitzar una matrícula a temps complet en el tercer curs dels 
mateixos estudis per al curs acadèmic 2022-2023, i mantenir-la activa 
durant tot el curs acadèmic.  

- Així mateix, han d'acreditar la sol·licitud de la beca del MEFP per al curs 
2022-2023. 

L'incompliment d'aquestes obligacions, així com la falta de presentació de la 
documentació justificativa corresponent, suposa la pèrdua de l'ajuda i, si 
s’escau, la devolució de les quantitats ja percebudes.  
 
11a) FORMA DE RECLAMACIÓ 
 
Contra la present convocatòria, com també contra la resolució de la present 
convocatòria, que esgota la via administrativa, pot interposar-se recurs 

Id: UPV-GENFirma-59143 Cod. Verificació: CFFA5BPQES788953



 

 

 

Pàgina 6 de  6 
 

potestatiu de reposició davant el Rectorat en el termini d'un mes, comptador a 
partir de l'endemà de la publicació, de conformitat amb el que es disposa en els 
articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, o recurs contenciós 
administratiu davant els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de 
la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors des de 
l'endemà de la notificació d'aquesta resolució, d’acord amb els articles 14 i 46 
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
12a) PROTECCIÓ DE DADES 
 
En compliment del que es preveu en el Reglament general de protecció de 
dades UE 2016/679 i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció 
de dades personals i garantia dels drets digitals, us informem que el 
responsable del tractament de les dades tractades amb la finalitat d'aquesta 
convocatòria és la Universitat Politècnica de València. La base legal per al 
tractament de les vostres dades personals és la necessitat de gestionar el 
procediment de concessió de beques de la present convocatòria. No estan 
previstes cessions o transferències internacionals de les dades personals 
tractades. Les persones interessades poden exercir els drets d'accés, 
rectificació, supressió, portabilitat, limitació, cancel·lació o oposició al 
tractament aportant còpia d'un document oficial que les identifique i, si s’escau, 
la documentació acreditativa de la sol·licitud davant la Delegació de Protecció 
de Dades de la Universitat Politècnica de València, Secretaria General, 
Universitat Politècnica de València, camí de Vera, s/n, 46022-València. En cas 
de reclamació, l'autoritat competent és l'Agència Espanyola de Protecció de 
Dades. Les dades es conserven en virtut de la legislació aplicable al present 
tractament. 
  

EL RECTOR 
 
 
 
 

José Esteban Capilla Romá 
 

València, 8 de juny de 2021 
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