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Convocatòria
2019
Beques de ”la Caixa”

Beques de Doctorat ”la Caixa”
INPhINIT - retaining en centres de recerca
i universitats d’Espanya i Portugal
Presentació
La Fundació Bancària ”la Caixa”, convençuda de la importància del progrés científic, la
recerca, la mobilitat i la qualificació professional per al desenvolupament de la societat,
convoca un programa de beques de doctorat per investigadors de qualsevol nacionalitat
en qualsevol universitat o centre de recerca d’Espanya o Portugal.
Així mateix, amb aquestes beques es pretén formar investigadors amb habilitats curriculars
addicionals perquè ampliïn les possibilitats de desenvolupament de la carrera professional,
no tan sols cap a l’àmbit acadèmic, sinó també cap a la indústria o l’emprenedoria.

Cronograma
Tancament de
la convocatòria
27 de febrer

Comunicació del resultat
de la preselecció
i convocatòria d’entrevistes
24 de maig

Comunicació del
resultat final
2 de juliol

Inici de la beca
Entre setembre i
novembre

2019
Data límit per presentar
el certificat d’idioma
13 de març

Entrevistes
19, 20 i 21 de juny
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Convocatòria
1.1. La Fundació Bancària ”la Caixa” convoca 30 beques per cursar estudis oficials de
doctorat en qualsevol universitat o centre de recerca d’Espanya o Portugal.
1.2. La convocatòria comprèn totes les àrees del coneixement i s’adreça a totes les
persones que compleixin els requisits per poder accedir al doctorat, sempre que, a més,
reuneixin els requeriments de mobilitat i anteriorment no s’hagin matriculat als estudis
de doctorat sol·licitats.
1.3. Els becaris s’han d’incorporar a les universitats o centres de recerca de destinació
entre setembre i novembre de 2019. En casos justificats, no obstant això, aquesta
incorporació es podria endarrerir fins al 31 de gener de 2020.
1.4. Les beques tenen una durada màxima de tres anys. Això no obstant, es concedeixen
per un any i en tots els casos inclouen la possibilitat de dues renovacions, sempre que
els informes de seguiment que es demanen cada any siguin favorables. En cas que la
lectura de la tesi tingui lloc abans que acabin els tres anys de duració de la beca. aquesta
finalitzarà l’endemà de la lectura.
1.5. La convocatòria obre el dia que es publiqui i tanca el dia 27 de febrer de 2019 a les
14.00 hores (hora central europea - CET).
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Dotació de la beca
2.1. La dotació econòmica total màxima és de 122.592 euros, segons el desglossament
següent:
»» Tres anualitats de 34.800 euros. Les percepcions brutes que ha de percebre el becari
resulten de descomptar de l’import anual de 34.800 euros les quantitats de les quotes
de la Seguretat Social a càrrec de l’ocupador (en aquest cas, la universitat o el centre de
recerca de destinació) i qualsevol altra quota obligatòria, tant les actuals com les que es
puguin establir en un marc legal futur.
»» 3.564 euros l’any, com a dotació addicional per a conferències, cursos, estades, consumibles,
equipaments, costos de propietat intel·lectual, etc. Aquesta dotació addicional la gestiona
el centre a benefici del becari i s’ha de justificar de manera independent.
La Fundació Bancària ”la Caixa” lliura un premi de 7.500 euros, que s’abona el quart any,
en cas que el becari dipositi la tesi durant els 6 mesos posteriors a la finalització
del tercer any de beca.
2.2. La Fundació Bancària ”la Caixa” signa un conveni amb el centre de recerca de destinació,
que rep directament la dotació econòmica de la beca i l’ha de destinar de manera
íntegra a sufragar els imports que es derivin de les quotes de la Seguretat Social i altres
despeses socials preceptives a càrrec de l’ocupador, a més de pagar la remuneració
bruta del becari i la dotació addicional.
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2.3. La relació contractual entre el becari i el centre de recerca s’ha d’ajustar a allò que
disposa la legislació vigent en cada moment.
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Formació complementària
Addicionalment a la dotació econòmica, la beca inclou un programa de formació presencial en
habilitats transversals, especialment dissenyat per empreses internacionals líders en el sector.
Aquest programa inclou aspectes com ara transferència tecnològica, emprenedoria,
comercialització de la innovació, propietat intel·lectual, lideratge, creativitat, habilitats
comunicatives, treball en equip, desenvolupament personal, planificació, assertivitat i
networking.
Es faran tres sessions presencials durant el període que duri la beca: al començament, al
segon any i al tercer any. Cada sessió dura entre 3 i 5 dies i hi hauran de participar tots els
becaris d’una mateixa convocatòria, independentment del seu àmbit disciplinari. La Fundació
Bancària ”la Caixa” sufraga el cost total d’aquestes sessions i les despeses d’allotjament i
viatge dels becaris.
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Requisits dels sol·licitants
4.1. Nacionalitat
Poden accedir al programa de beques de doctorat ”la Caixa” INPhINIT– Retaining joves
investigadors de totes les nacionalitats.
4.2. Estudis cursats
Poden presentar una sol·licitud les persones que tinguin un títol superior que les habiliti
per cursar un programa oficial de doctorat d’acord amb la normativa vigent, sempre que
anteriorment no s’hagin matriculat als estudis de doctorat sol·licitats. Per tant, en el moment
d’incorporar-se al doctorat, els candidats han de complir un d’aquests dos requisits:
»» Han d’haver acabat els estudis amb els quals poden obtenir un títol universitari oficial
de l’Espai Europeu d’Educació Superior de 300 crèdits ECTS, dels quals almenys 60
crèdits han de correspondre a un nivell de màster.
»» Han d’haver acabat un grau en una universitat no adaptada a l’Espai Europeu d’Educació
Superior que doni accés als estudis de doctorat. La universitat de destí és l’encarregada
de verificar, a l’inici del procés d’admissió al doctorat, el nivell d’estudis equivalent
als esmentats anteriorment. En cas que aquesta verificació no fos satisfactòria, la
beca seria anul·lada.
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4.3. Coneixement d’idiomes
Els sol·licitants han d’acreditar el coneixement de l’idioma anglès amb un dels certificats
següents:
»» Universitat de Cambridge: First Certificate in English (grau A o B), Certificate in Advanced
English o Certificate of Proficiency in English.
»» IELTS (qualificació mínima: 6,5, a la versió Academic o bé la General Training).
»» TOEFL (qualificació mínima: 83 a Internet Based).
»» Nivell B2.2 o superior de la PAI online (prova d’acreditació d’anglès en línia), certificat
expedit per l’Escola d’Idiomes Moderns (EIM) de la Universitat de Barcelona.
»» Certificat d’aptitud del cicle superior (pla antic) o certificat de nivell avançat B2 (pla
nou), cursat i aprovat, de les escoles oficials d’idiomes del territori espanyol.
Per poder acreditar el nivell de llengua estrangera, és imprescindible presentar qualsevol
dels certificats esmentats. En cap cas s’accepten altres certificats, encara que els hagin
emès les mateixes entitats i/o acreditin la correspondència amb un dels nivells acceptats.
Estan exempts de presentar el certificat d’anglès els candidats la nacionalitat dels
quals sigui d’un dels països de la llista que es presenta a continuació, i també els candidats
que hagin cursat els estudis de grau (d’un mínim de 3 anys de durada) o els estudis de
postgrau (d’un mínim de 2 anys de durada) en un d’aquests països:
»» Antigua i Barbuda

»» Estats Units

»» Regne Unit

»» Austràlia

»» Granada

»» Saint Vincent i les Grenadines

»» Bahames

»» Guyana

»» Saint Christopher i Nevis

»» Barbados

»» Irlanda

»» Saint Lucia

»» Belize

»» Jamaica

»» Sud-àfrica

»» Canadà*

»» Malta

»» Trinidad i Tobago

»» Dominica

»» Nova Zelanda

*Els sol·licitants que presentin expedients acadèmics del Canadà no cal que aportin cap certificat de
llengua anglesa, sempre que aquest expedient demostri que els estudis s’han fet en anglès.

4.4. Experiència de recerca
A la data de tancament de la convocatòria, els candidats han d’estar en un dels quatre
primers anys (experiència investigadora equivalent a temps complet) de la seva
carrera de recerca i no han d’haver aconseguit anteriorment cap títol de doctorat ni
trobar-se en condicions de sol·licitar-lo.
4.5. Mobilitat
4.5.1. Aquells candidats que desitgen incorporar-se a un centre o universitat espanyola,
han d’haver residit o dut a terme la seva activitat principal (feina, estudis, etc.) a
Espanya durant més de dotze mesos en els tres anys immediatament anteriors a la
data de tancament de la convocatòria.
Aquells candidats que desitgen incorporar-se a un centre o universitat portuguesa,
han d’haver residit o dut a terme la seva activitat principal (feina, estudis, etc.) a
Portugal durant més de dotze mesos en els tres anys immediatament anteriors a la
data de tancament de la convocatòria.
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Les estades curtes, com ara les vacances, realitzades en un país diferent al de residència
habitual (on s’ha dut a terme l’activitat principal), es consideraran períodes transcorreguts
en el país de residència habitual.
4.5.2. Els candidats que obtinguin una beca han de cursar el doctorat en una universitat
o centre de recerca on no hagin cursat abans estudis de grau o llicenciatura.
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Sol·licitud i documentació
5.1. Els candidats han de fer la sol·licitud a través de l’aplicació de sol·licituds que hi ha
disponible a l’apartat de beques del web de l’Obra Social ”la Caixa”.
En aquesta aplicació, les diverses pàgines del formulari de sol·licitud especifiquen
clarament la informació i la documentació que cal tenir a l’abast per poder completar
una candidatura per a aquest programa de beques.
La sol·licitud s’haurà d’emplenar íntegrament en anglès.
5.2. La informació que proporcioni el candidat a l’apartat “Estudis a cursar” s’entendrà
com a provisional i no suposarà la necessitat d’atenir-s’hi estrictament en el cas que
se li concedeixi la beca.
Els candidats finalment seleccionats com a becaris disposaran d’un temps raonable
per confirmar el seu interès pel grup d’investigació, el centre, el departament o la
universitat que van indicar com a primera opció. Durant aquest temps, també podran
explorar possibilitats alternatives, que puguin ajustar-se millor al seu projecte personal.
En tot cas, el treball del grup finalment seleccionat pel candidat per dur a terme
la seva formació com a investigador, si és diferent de l’esmentat originalment a la
sol·licitud, no se n’allunyarà sensiblement pel que fa al contingut ni pel que fa a
l’àmbit disciplinari.
El candidat haurà d’arribar a un acord amb el grup de recerca que triï finalment, en
virtut de qual el centre o la universitat en què s’inscrigui aquest grup contractarà el
becari amb els fons proveïts per la Fundació Bancària ”la Caixa”.
5.3. Els candidats també han de dur a terme, a través de l’aplicació de sol·licituds, els tràmits
per poder obtenir, abans de la data de tancament de la convocatòria, almenys tres
cartes de referència de professors universitaris o altres persones rellevants amb les
quals hagi tingut contacte acadèmic o professional. Es recomana als candidats que hi
contactin tan aviat com puguin per informar-los que la Fundació Bancària ”la Caixa”
s’hi adreçarà a través d’un procediment on-line. Aquest procediment permet demanar
i adjuntar a la sol·licitud fins a cinc cartes de referència, sempre que arribin abans
de la data de tancament de la convocatòria (27 de febrer de 2019). Les cartes de
referencia hauran d’estar escrites en anglès.
Aquestes cartes de referència són confidencials. Cap candidat pot demanar en cap cas
accedir al contingut d’aquestes cartes, ni tampoc la Fundació Bancària ”la Caixa” els
en pot facilitar l’accés, sigui quin sigui el resultat final del procés de selecció d’aquest
programa de beques.
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5.4. Els candidats han d’incorporar a la sol·licitud els expedients dels estudis que els fan
elegibles per a un programa de doctorat (llicenciatura, grau o diplomatura, de manera
obligatòria, i màster, quan sigui convenient):
»» 5.4.1. En cas que els estudis que els fan elegibles per a un programa de doctorat s’hagin
cursat o s’estiguin cursant en un país de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES),
se n’ha d’adjuntar la certificació acadèmica en l’estat vigent en el moment en què es
presenta la sol·licitud. Han d’aparèixer el nom i els cognoms de l’alumne, la universitat,
els estudis cursats i totes les matèries i les qualificacions, curs per curs.
Si en el moment en què es tanca la convocatòria aquests estudis s’han acabat, també
han d’aparèixer els crèdits totals de la titulació i els crèdits superats. Aquesta
certificació ha de tenir preferiblement el format de suplement europeu al títol. En cas
que aquesta informació no aparegui a l’expedient, també s’ha de presentar el títol (o el
resguard de la petició).
De manera addicional, si es disposa d’altres títols universitaris oficials (grau, màster,
etc.), es poden afegir els expedients corresponents al mateix document.  
»» 5.4.2. En cas que aquests estudis s’hagin cursat en un país de fora de l’Espai Europeu
d’Educació Superior (EEES), se n’ha d’adjuntar l’expedient acadèmic complet. A més a
més, és obligatori adjuntar un document explicatiu per verificar que els estudis cursats
pels candidats els fan elegibles per a ser admesos a un programa de doctorat
al país on han cursat aquests estudis. Aquest document pot ser una explicació
oficial del sistema educatiu d’aquest país, emès per la seva universitat o publicat al
seu lloc web, o els requisits d’accés al programa de doctorat a la seva universitat. En
qualsevol cas, si un candidat obté una beca de doctorat “la Caixa” INPhINIT Retaining,
la universitat espanyola o portuguesa de destí verificarà l’equivalència dels estudis del
candidat en relació als títols del sistema educatiu espanyol o portuguès que donen
accés al programa de doctorat a Espanya o Portugal. En cas que la verificació no fos
satisfactòria, la beca seria anul·lada.
La Fundació Bancària “la Caixa” es reserva el dret de sol·licitar documents explicatius
als candidats, en cas que cregui necessari aclarir la seva situació acadèmica.
5.5. Els documents en format PDF que es pengin a l’aplicació han de ser clars i s’han de
poder llegir. Així mateix, cada pàgina del document original ha de correspondre a una
pàgina del document en PDF.
5.6. Si els documents que es pengen a l’aplicació s’han emès en un idioma diferent de l’anglès,
se n’ha d’adjuntar una traducció a aquesta llengua, que pot fer el candidat mateix.
5.7. L’aplicació electrònica permet tancar una sol·licitud encara que en la data de tancament
de la convocatòria, (27 de febrer de 2019, a les 14.00 hores, hora central europea - CET)
no es tingui l’acreditació del nivell d’anglès. En aquest cas, el sol·licitant també ha de
tancar i enviar la sol·licitud en el termini establert, però té temps fins al 13 de març de
2019, a les 24.00 hores (hora central europea - CET) per presentar aquesta acreditació,
que ha d’incorporar a la sol·licitud en format PDF i des de l’aplicació informàtica
directament.
5.8. Els sol·licitants que ho vulguin, i especialment els de les especialitats artístiques, poden
incloure en la sol·licitud una adreça web en què es mostri la seva producció o dossier.
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Procés de selecció
L’avaluació i la selecció de sol·licituds es duu a terme tenint en compte les recomanacions de
l’European Science Foundation, que es publiquen a la Peer Review Guide i es desenvolupen
en un règim de concurrència competitiva. Els membres dels comitès de preselecció i selecció
trien els candidats que, segons el seu criteri, acrediten els millors mèrits i les millors capacitats.
6.1. El procés inclou tres parts:
»» a. Examen d’elegibilitat: s’examinen totes les sol·licituds rebudes i es rebutgen les
que no compleixen els criteris d’elegibilitat publicats a les bases de la convocatòria.
En cas que la sol·licitud no compleixi els requisits formals de la convocatòria, la Fundació
Bancària ”la Caixa” envia una notificació per correu electrònic en què s’indica el motiu
de la desestimació.
En funció del nombre de sol·licituds elegibles, en aquesta fase es pot fer una selecció
en funció de la nota final que s’hagi obtingut en els estudis de grau, llicenciatura o
diplomatura.
»» b. Avaluació remota (preselecció): cada una de les sol·licituds que passa a aquesta
fase s’envia a un panell d’avaluació compost de tres experts amb una àmplia experiència
en l’àmbit disciplinari de la sol·licitud i amb un currículum sòlid de publicacions i/o
contribucions en aquest àmbit. Les sol·licituds més ben qualificades de cada panell
passen a la fase següent.
El dia 24 de maig de 2019, la Fundació Bancària ”la Caixa” ha de comunicar per correu
electrònic als candidats si han estat preseleccionats o no.
»» c. Avaluació presencial (selecció final): els candidats les sol·licituds dels quals hagin
superat la preselecció són convocats a una entrevista presencial davant d’un comitè
de selecció multidisciplinari, format per professors i investigadors amb una àmplia
experiència en processos de selecció per peer review.
Les entrevistes amb el comitè de selecció es faran a Barcelona els dies 19, 20 i 21
de juny de 2019. Amb l’objectiu d’oferir el mateix procediment d’avaluació a tots
els candidats preseleccionats, les entrevistes es fan totalment en anglès i sempre són
presencials: no es poden fer per telèfon ni per cap altre mitjà audiovisual.
Les dates previstes per fer les entrevistes de selecció podrien patir variacions per
motius organitzatius. En aquest cas, s’informarà els candidats de manera immediata
per correu electrònic.
Si assistir a l’entrevista representa un cost de desplaçament i/o allotjament superior a 15
euros, els candidats poden sol·licitar una compensació de fins a 100 euros. Els bitllets de
transport (tren, avió, autocar) s’han d’haver adquirit posteriorment a la convocatòria a
l’entrevista i han de ser per als dies immediatament anteriors i posteriors a l’entrevista.
6.2. Per poder conèixer els criteris de qualificació que regeixen el procés de preselecció i el procés
de selecció per entrevistes, es pot consultar l’apartat Avaluació de sol·licituds de la pàgina
web del programa de beques de ”la Caixa”.
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Al·legacions
7.1. En el termini de set dies naturals des de la data en què s’envia la notificació de
desestimació, els candidats poden presentar al·legacions enviant un correu electrònic
a beques@fundaciolacaixa.org, que ha d’incloure un text explicatiu juntament amb els
documents que el candidat consideri oportuns.
7.2. El responsable de resoldre les al·legacions és el comitè d’al·legacions. Les resolucions
es notifiquen per correu electrònic en un termini de 10 dies naturals des de la data de
recepció corresponent.
7.3. El procediment d’al·legacions és estrictament confidencial.
7.4. No es pot posar en qüestió l’avaluació tècnica ni científica dels avaluadors. La independència
i l’objectivitat de l’avaluació està garantida pel procés de selecció i avaluació.
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Nomenament dels candidats
i elecció del centre o universitat
8.1. La llista final de candidats seleccionats com a becaris i la llista de candidats en reserva,
si n’hi ha, es publiquen, amb nom i cognoms, al web de l’Obra Social ”la Caixa” el
2 de juliol de 2019.  
8.2. En cas que hi hagi renúncies, les beques alliberades s’ofereixen als candidats en
reserva, segons l’ordre que s’estableixi en cada cas.
8.3. Aquesta convocatòria de beques es pot declarar deserta per a una, més d’una o totes
les beques, si els comitès de selecció ho proposen a la Fundació Bancària ”la Caixa”.
8.4. Per ser considerats becaris, els candidats hauran d’incorporar-se al centre de recerca
o universitat com a molt tard el 30 de novembre del 2019. En casos degudament
justificats, aquesta incorporació es podria retardar, com a màxim, fins al 31 de gener
del 2020. Amb posterioritat a aquesta data, la beca no es podrà fer efectiva.
Un cop s’arribi a un acord, el centre o universitat contractarà el becari amb els fons
proveïts per la Fundació Bancària ”la Caixa”.
8.5. El becari s’ha de matricular en un programa de doctorat d’una universitat espanyola
o portuguesa. Els programes de doctorat elegibles han d’estar adaptats a l’Espai
Europeu d’Educació Superior i regulats, en el cas d'Espanya, pel Reial decret 99/2011,
del 28 de gener, i en el cas de Portugal, pel Decret llei 57/2016, del 29 d'agost.
8.6. Per ser considerats becaris, els candidats seleccionats han d’obtenir l’admissió al
programa de doctorat sol·licitat. Altrament perdran aquest dret.
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Incompatibilitats
9.1. El candidat només podrà sol·licitar la beca per a un dels següents programes oberts en
la convocatòria de 2019: el d’estudis de postgrau en universitats europees; el d’estudis
de postgrau en universitats de l’Amèrica del Nord i l’Àsia-Pacífic, o bé un dels dos
programes d’estudis de doctorat INPhINIT.
9.2. No poden participar en aquest programa les persones que ja s’hagin matriculat dels
mateixos estudis de doctorat abans del curs 2019-2020 i n’hagin pagat les taxes.
9.3. El fet de disposar del títol de doctor o estar en condicions de sol·licitar-lo abans del
període de benefici de la beca, inhabilita el sol·licitant per presentar la candidatura
a aquest programa. De la mateixa manera, si és el cas, el becari no es pot continuar
beneficiant de la beca a partir del moment en què obtingui el títol de doctor o estigui
en condicions de demanar-lo.  
9.4. Aquestes beques són per a estudis presencials exclusivament, és a dir, per formar-se i
investigar en els equips de la universitat o el centre de recerca, a temps complet i amb
dedicació exclusiva.
9.5. No poden sol·licitar aquesta beca les persones que ja hagin gaudit d’una beca de
postgrau de la Fundació Bancària ”la Caixa”, com tampoc les que, havent obtingut
una beca, hi hagin renunciat sense un supòsit justificat de malaltia o un motiu de força
major. En ambdós casos, només es pot sol·licitar una altra beca a l’entitat en el programa
de beques postdoctorals Junior Leader.
9.6. El candidat que no es pugui presentar a l’entrevista final a la qual ha estat convocat, haurà
d’indicar-ho amb antelació suficient per tal que la Fundació Bancària ”la Caixa” pugui
oferir el seu lloc a un altre sol·licitant. En cas contrari, no es podrà tornar a presentar a
d’altres convocatòries, llevat que acrediti una justificació raonable de la incompareixença.
9.7. En cap circumstància els sol·licitants podran contactar amb els experts que participin o
hagin participat en els processos de selecció d’aquesta convocatòria per demanar-los
informació sobre l’estat de la seva sol·licitud o de qualsevol aspecte relacionat amb el
procés de selecció. Si es donés el cas, el candidat quedaria exclòs del procés de selecció
actual i dels futurs.
9.8. En cas que la universitat o el centre de recerca ofereixi al becari la possibilitat de fer
classes remunerades, el becari ho ha de comunicar a la Fundació Bancària ”la Caixa”
com més aviat millor. L’import que rebi per aquest concepte es pot deduir de la dotació
econòmica de la beca. Amb caràcter general, i sens prejudici d’un estudi i una decisió
particularitzats en cada cas, no s’autoritza que un becari dediqui més de 60 hores anuals
a tasques de docència.
9.9. Aquestes beques són incompatibles amb cap altre treball remunerat, beca o ajuda
econòmica de cap altre organisme, tret que la Fundació Bancària ”la Caixa” ho autoritzi
de manera expressa.
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Gestió de la beca i obligacions del becari
10.1. El sol·licitant que obtingui una beca ha de ser titular d’un compte corrent o una llibreta
en qualsevol oficina de CaixaBank o del Banc BPI, en el seu cas, on se li ingressaran les
mensualitats i qualsevol altre import inclòs a la beca.
10.2. El centre de recerca o universitat d’adscripció del becari s’encarrega de gestionar i
administrar els imports que la Fundació Bancària ”la Caixa” destina cada any a la beca.
10.3. A petició de la Fundació Bancària ”la Caixa”, els candidats seleccionats han d’acreditar,
amb documents originals o compulsats o verificables a través de la pàgina web
oficial de la universitat, els arxius que hagin adjuntat a la sol·licitud. Així mateix, la
Fundació Bancària ”la Caixa” els pot sol·licitar els certificats originals de qualsevol
dada esmentada al currículum.
10.4. A petició de la Fundació Bancària ”la Caixa”, i amb l’objectiu d’assegurar que es compleixen
els termes de la beca, el becari ha de facilitar les dades acadèmiques i econòmiques
relacionades amb el contracte que la Fundació Bancària ”la Caixa” consideri necessàries,
o bé ha d’autoritzar-ne la seva provisió al centre de recerca en el qual cursi el doctorat.
10.5. El becari es compromet a finalitzar els estudis de doctorat que se sufraguin amb la
beca i, quan els acabi, a enviar a la Fundació Bancària ”la Caixa”, per correu electrònic,
una còpia del títol de doctor.
10.6. El projecte de recerca que dugui a terme el becari ha de complir els principis ètics de la
UE i la legislació nacional i internacional aplicable en aquesta matèria, i també la Carta
dels Drets Fonamentals de la Unió Europea.
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Política de privacitat i protecció de dades
11.1. La Fundació Bancària ”la Caixa” compleix íntegrament la legislació vigent en matèria
de protecció de dades de caràcter personal.
11.2. Les dades personals relatives als sol·licitants de beques que estan incloses en els
documents als quals es refereixen les presents bases seran tractats per la Fundació
Bancària “la Caixa” per tal de gestionar i tramitar la sol·licitud, servei o consulta que
els sol·licitants realitzen; enviar-los informació -inclús per mitjans electrònics- sobre
activitats similars; complir amb les obligacions legals a les quals l’entitat es troba
sotmesa; i, si així ho desitja l’autor sol·licitant, enviar-los comunicacions -inclusivament
electròniques- sobre altres activitats que ofereix l’entitat i que poden estar ajustats al
seu perfil. Per a conèixer amb més detall les cessions que es realitzen i com poden els
sol·licitants procedir a l’exercici dels seus drets, consulteu el document de “tractament
de dades personals” en l’aplicatiu online de beques.
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Observacions
12.1. Els terminis i les hores que contenen aquestes bases s’entenen referits a l’Espanya
peninsular (hora central europea - CET).
12.2. La presentació d’una sol·licitud per a aquestes beques suposa, per part del candidat,
l’acceptació expressa tant d’aquestes bases com dels criteris i les decisions que la
Fundació Bancària ”la Caixa” pugui prendre davant de qualsevol dubte d’interpretació
sobre els requisits i les condicions enunciats fins aquí.
12.3. La detecció d’un incompliment d’aquestes bases, sigui quin sigui el moment en què
aquesta es produeixi i independentment de l’estat en què es trobi la sol·licitud dins
del procés de preselecció, selecció o concessió de les beques, suposa la cancel·lació
automàtica de la sol·licitud esmentada o de la beca, si ja s’ha concedit.
12.4. En el cas que el becari no compleixi els compromisos derivats d’aquestes bases –o
qualsevol altre inclòs en les condicions de la beca–, la Fundació Bancària ”la Caixa” es
reserva el dret de procedir com cregui convenient i, fins i tot, de demanar la devolució
de les quantitats rebudes. El becari no podrà tornar a sol·licitar la beca en futures
edicions, en cap dels programes de beques de la Fundació Bancària ”la Caixa”.
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www.obrasociallacaixa.org
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