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CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE COL·LABORACIÓ PER A ESTUDIANTS EN SITUACIÓ DE 

DIFICULTAT PER CIRCUMSTÀNCIES SOBREVINGUDES: 

Destinataris: 

- Estudiants de Grau i Màster matriculats el curs 2012-13 

- Que no gaudeixin de beca de règim general del MECD ni d’equitat de la Generalitat de 

Catalunya. 

- Que tinguin nacionalitat d’un estat membre de la Unió Europea. En cas d’estrangers no 
comunitaris, s’haurà d'acreditar la condició de residència. 

- Que acreditin un rendiment acadèmic mínim en els anys precedents, equivalent a una 
mitjana de 5 en el seu expedient acadèmic. 

- Que acreditin una situació sobrevinguda durant l’any 2012 que no hagi estat causada 
per la persona sol•licitant i que hagi comportat un empitjorament important en la seva 
situació econòmica, social o familiar. Aquest empitjorament ha hagut de suposar uns 
ingressos familiars que no superin els llindars econòmics previstos a la convocatòria de 
beques de règim general del MECD 

 

Nombre de Membres de la Unitat 
Familiar 

Llindar d’ingressos 

1 membre 14.122 € 

2 membres 24.089 € 

3 membres 32.697 € 

4 membres 38.831 € 

5 membres 43.403 € 

6 membres 46.853 € 

7 membres 50.267 € 

8 membres 53.665 € 

 
 
Documentació: 
 

- Sol·licitud segons model normalitzat disponible a la web (enllaç) 
- Documentació acreditativa suficient de la situació sobrevinguda (declaració de la renda 

de l’any 2011 i de l’any 2012, dades fiscals emeses per l’Agència Tributària, full 
d’imputacions i qualsevol altre document oficial que acrediti la situació sobrevinguda).  

 
Tipologia de beques: 
 

- Les beques de col·laboració podran tenir una durada de 1, 2 o 3 mesos i una dedicació 
de 3, 4 o 5 hores diàries amb una retribució mensual de 371,90 €, 495,90 € i 619,85 € 
respectivament i una quota social de 34,51 € mensual. 
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- Les beques es destinaran preferentment als centres universitaris per tal de donar 
suport en les tasques d’atenció, informació i acollida als estudiants. 

- L’import màxim destinat al programa és de 100.000 €. 
 
 
 
 
Compensació: 
 
En el cas de que la persona adjudicatària de la beca tingui un deute amb la Universitat com a 
conseqüència de l’impagament de la matrícula del curs 2012-3, la Universitat podrà compensar 
aquest deute amb l’import de la beca concedida. 
 

Incompatibilitats 

Aquestes beques  són incompatibles amb els ajuts concedits per qualsevol altre organisme 
públic o privat per a la mateixa finalitat, concepte i curs acadèmic. 
 
 
Selecció 
 
Es constituirà una Comissió de Selecció formada pels membres de la Comissió d’Estudiants i 
Comunitat Universitària delegada del Consell de Govern (en plenari o alguns) que fixarà els 
criteris concrets de concessió i resoldrà l’adjudicació de les beques. 
 
La comissió de selecció prioritzarà les sol·licituds en base als nivells de renda en funció dels 
membres de la unitat familiar. Així mateix, es tindran en compte  les altres circumstàncies 
sobrevingudes que s’hagin pogut produir i també es podrà considerar el rendiment acadèmic 
de l’estudiant. 
 
La resolució de les beques es publicarà a la web de la Universitat i es comunicarà per correu 
electrònic als interessats. 
 
Terminis: 
 
El termini per a la presentació de sol·licituds s’iniciarà el 10 de maig i finalitzarà el 17 de maig. 
 
 

 

 

 

 

 

 


