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BASES DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS JOSEP MIQUEL 
PRATS CANUT PER A ESTUDIANTS DEL MÀSTER 

UNIVERSITARI EN DRET AMBIENTAL DE LA UNIVERSITAT 
ROVIRA I VIRGILI 

 

La Diputació de Barcelona, juntament amb la Universitat Rovira i Virgili i el Centre 
d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona, convoquen d’acord amb els principis de 
publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació, els Ajuts Josep Miquel 
Prats Canut per a estudiants del Màster en Dret Ambiental de la URV. La finalitat de la 
present convocatòria es fomentar el coneixement del Dret Ambiental i incrementar el 
nombre de futurs professionals que es dediquin a la protecció i defensa del medi ambient . 

 

 

1. Objectiu                                   

 

 

Es convoquen dos ajuts parcials de 2.500 euros cadascun, destinats a finançar una part 
de les despeses derivades de la matrícula del Màster Universitari en Dret Ambiental de la 
URV, per al Cursos 2015-2016 i 2016-2017. Els ajuts es faran efectius en un 50% a l’inici 
de cadascun dels dos cursos. 

 

2. Beneficiaris                                   

 

Podran ser beneficiaris d'aquests ajuts els estudiants de nou accés i a temps complet del 
Màster Universitari en Dret Ambiental de la Universitat Rovira i Virgili, que ja hagin 
formalitzat la preinscripció per al curs 2015-2016. 

 

 

3. Requisits                                   

 

Poden sol·licitar el següent ajut les persones que compleixin els següents requisits: 
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1. Estudiants internacionals i/o nacionals de nou accés del curs 2015-16.  

2. Que hagin formalitzat la preinscripció per al curs 2015-2016; 

3. Que hagin estat admesos per la Comissió d’Admissió del Màster Universitari en 
Dret Ambiental; 

Els estudiants beneficiaris han de formalitzar la seva matrícula en el Màster abans de la 
finalització del termini oficial de matrícula del curs 2015-2016.  

Per obtenir la segona part de l’ajut de matrícula, corresponent al segon curs del màster, el 
beneficiari haurà d’haver superar els 60 ECTS del primer curs. 

 

4. Documentació                                   

 

Els interessats que compleixin els requisits abans esmentats hauran d'enviar la següent 
documentació:  

- Sol·licitud motivada, on es justifica la necessitat de l'ajuda;  

- Copia compulsada o legalitzada de l’expedient acadèmic del títol que dona accés 
al màster; 

- Còpies compulsades o legalitzades dels títols o diplomes de formació específica 
en dret ambiental; 

- Currículum vitae.  

 

La documentació s'haurà d'enviar, en format PDF, per correu electrònic a la Coordinació 
del Màster Universitari en Dret Ambiental: coordmuda@urv.cat. 

 

5. Termini de presentació                                  

 

Els interessats que compleixin els requisits abans esmentats hauran d'enviar la sol·licitud 
abans del 15 d’octubre de 2015. 

 

6. Jurat                                  

 

El Jurat estarà format per tres persones: la Presidència, que l’ostentarà el Director del 
Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona de la Universitat Rovira i Virgili, un vocal 
designat per la Diputació de Barcelona i un vocal designats per la direcció del Centre 
d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona, entre el personal investigador especialista en 
Dret Ambiental del CEDAT. 

Tindrà les funcions de Secretaria del Jurat un/a tècnic/a adscrit/a al Centre d’Estudis en 
Dret Ambiental de Tarragona, que actuarà amb veu però sense vot. 

 

7. Avaluació                                  

 

Els criteris de valoració de les candidatures serà el següent: 

 Expedient acadèmic en la titulació prèvia: 50 punts 
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 Formació específica en Dret Ambiental: 20 punts 

 Experiència professional prèvia en Dret Ambiental: 20 punts 

 Coneixements d’idiomes: 10 punts 

En la resolució de la convocatòria s’hauran de fer públics els criteris específics que s’han 
aplicat per donar la valoració en cadascuna de les categories. 

 

8. Resolució de la Convocatòria                                  

 

El termini per a la resolució de la present convocatòria serà com a màxim cinc dies des de 
la finalització del termini de presentació de les sol·licituds. La resolució es notificarà a les 
persones beneficiàries i serà publicada a la pàgina web del Centre d’Estudis de Dret 
Ambiental de Tarragona (www.cedat.cat). 

 

9. Incompatibilitats                                   

 

Aquest ajut és incompatible amb els ajuts que concedeix la URV per cursar Màsters 
Universitaris o qualsevol ajut similar. 


