Vull demanar una beca:

1.- Quines opcions tinc?
Beca de caràcter general del MEiFP (grau i màster) i beca Equitat de la Generalitat de Catalunya (grau i màsters
habilitadors). Ajuts de la Universitat de Girona / Banc Santander (màster)
2.- Quins requisits he de complir per a poder tenir una beca MEiFP?
Requisits generals, acadèmics i econòmics. Consulta el fulletó!
3.- Quins requisits he de complir per a poder tenir una beca Equitat?
Requisits generals i econòmics. Consulta el fulletó!
4.- Puc demanar totes dues beques, MEiFP i Equitat?
Sí, s’han de demanar totes dues. Sempre et concediran la que més t’afavoreixi.
5.- Puc demanar beca si vull estudiar en un centre adscrit?
Sí, però tingues en compte que la beca del MEiFP, en cas de concedir-te-la, només et cobrirà la part de l’import del
preu públic de la matrícula. Sí que podràs gaudir dels altres ajuts, en el cas que et corresponguin. La beca Equitat
només la podràs demanar si el teu centre és dels que contempla la convocatòria.
6.- Puc demanar beca si tinc algun altre tipus de descompte?
Sí, només cal presentar la documentació pertinent en el moment de formalitzar la matricula i en cas que et deneguin
la beca se t’aplicarà el descompte acreditat.
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Com ho he de fer?:
1.-BECA EQUITAT (Generalitat de Catalunya)
2.1- On l’he de demanar?
A la pàgina web de l’AGAUR. Revisa la teva sol·licitud un cop
emplenada i abans d’enviar-la. NO pots fer cap canvi a la sol·licitud
un cop tramitada.
Tant punt l’hagis enviat rebràs el resguard de la sol·licitud per e-mail.
2.2- Quins documents necessito tenir a mà per a fer la sol·licitud?
El teu DNI/NIE i el de tots els membres de la unitat familiar.
2.3.- Quan s’ha de presentar la sol·licitud?
Des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC.
2.4.- Per a què serveix la beca EQUITAT? L’he de demanar?
En cas que et deneguin la beca de caràcter general del MEiFP i/o no hi tinguis dret per no complir els
requisits, la beca EQUITAT et permetrà gaudir d’uns descomptes en el preu de la matrícula si compleixes
els requisits establerts a la convocatòria.

2.5.- Cal identificació digital?

Cal disposar d'un mecanisme d'identificació digital, a nom de la persona sol·licitant. Us recomanem
l'idCat Mòbil.

2.-BECA DE CARÀCTER GENERAL (MEiFP)
3.1- On l’he de demanar?
A la “sede electrónica” del Ministeri d’Educació i Formació Professional (MEiFP).
Revisa la teva sol·licitud un cop emplenada i abans presentar-la. NO pots fer
cap canvi a la sol·licitud un cop tramitada.
Un cop presentada i enviada et podràs imprimir el resguard de la sol·licitud.
3.2- Quins documents necessito tenir a mà per a fer la sol·licitud?
El teu DNI/NIE i el de tots els membres de la unitat familiar i un número de compte bancari on hi constis
com a titular o cotitular. En cas de viure fora del domicilia familiar durant el curs, el contracte de lloguer
on viuràs.
3.3.- Quan s’ha de presentar la sol·licitud?
Des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOE.
3.5.- He de portar el comprovant o algun tipus de documentació a la universitat?
No cal presentar cap tipus de documentació. En cas que faci falta, l’AGAUR te la requerirà mitjançant el
portal de tràmits de la Generalitat de Catalunya.

On puc consultar l’estat de les meves beques?
A l’Ofina Virtual de Tràmits (OVT) de la Generalitat de Catalunya. Hi podràs accedir
mitjançant un identificador (ID), que l’AGAUR t’enviarà per correu electrònic + DNI/NIE.
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Preguntes més freqüents:
1.- Cada any he de demanar les beques?
Sí, cal demanar-la cada any.

Encara que t’hagis matriculat amb la condició de becari, cal formalitzar
la sol·licitud de beca.

2.- Puc demanar la beca amb el DNI caducat?
Sí, pots demanar-la, però caldrà que te’l renovis el més aviat possible.
3.- Puc canviar el número de compte bancari?
És aconsellable posar un número de compte que no hagis de canviar, ja que si es fa un canvi s’endarrereix
el cobrament de la beca.
4.- El meu estudi no surt al llistat. Què faig?
Comprova que les dades que has entrat anteriorment a la sol·licitud són correctes: Universitat,
Facultat/Escola,... Només hi ha un cas en que és possible que no surti un estudi: quan és de nova creació.
Sí aquest és el cas, posa un altre estudi de la mateixa Universitat i Facultat/Escola i la Secció de Beques i
Ajuts als Estudiants ho esmenarà.
5.- I si encara no sé on viuré quan comenci el curs?
Cal informar que viuràs fora del domicili familiar però que encara no saps l’adreça.
6.- He de presentar còpia de la declaració de la renda i el contracte de
lloguer del pis?
No cal presentar cap document. En el cas que fes falta, l’AGAUR te’l reclamarà mitjançant l’OVT (Oficina
Virtual de Tràmits)
7.- Qui forma part de la unitat familiar?
Pares, germans menors de 25 anys o majors amb alguna discapacitat i els avis, si estan
empadronats al domicili familiar.
8.- I si vull declarar-me independent?
Per poder-te posar com a independent has d’acreditar tenir els ingressos suficients que ho justifiquin,
contracte de lloguer i/o pis en propietat.
9.- Hi ha un número mínim de crèdits a matricular per a poder tenir beca?
El mínim de crèdits és 30, llevat que et trobis a l’últim curs. En aquest cas, t’has de matricular de tots els
crèdits que et restin per finalitzar els estudis.
Els crèdits convalidats, adaptats o reconeguts no comptabilitzen a l’hora de demanar beca.

10.- He d’aprovar tots els crèdits matriculats per a poder tenir beca?
No. Depenent de l’estudi hauràs d’haver aprovat entre el 65% i el 90% dels crèdits matriculats.
11.- I si em canvio d’estudis, tinc dret a beca? Què he de fer?
Depèn. Si has estat becari el curs anterior no podràs tornar a tenir beca fins que no compleixis els requisits
concrets establerts a la convocatòria. Si no has estat becari/ària podràs tenir beca sempre que reuneixis el
requisits generals, econòmics i acadèmics.
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Preguntes més freqüents:
12.- Si ja tinc una titulació, puc tenir beca per a una segona titulació del mateix nivell?
No. El Ministeri només beca una sola titulació. En cas que hagis cursat una titulació sense beca, tampoc
pots optar-hi, perquè un dels requisits per a obtenir-la, és no estar en possessió de cap títol del mateix
nivell.
Només hi ha un cas en que es pot tenir beca si tens un títol del mateix nivell: que s’hagi cursat la primera
titulació en una universitat privada i no tinguin opció a demanar beca.
13.- He de pagar la matrícula si he demanat beca?
Si en el moment de fer la matrícula reuneixes els requisits acadèmics i l’any anterior vas gaudir de beca o
l’has sol·licitat, podràs triar entre fer el pagament o no fer-lo. En el cas que triïs no fer-lo, només pagaràs
les taxes acadèmiques (obligatòries per tots els estudiants, tinguin o no beca, llevat dels que tenen carnet
de família nombrosa especial). Si fas el pagament i, més endavant, se’t concedeix la beca, la universitat et
retornarà l’import pagat.
14.- La beca em cobreix tots els crèdits matriculats?
No, només els crèdits matriculats per primera vegada.
Els crèdits que es repeteixen, reconeguts i/o convalidats van a càrrec de l’estudiant.

A efectes de beca, l’anul·lació de convocatòria compta com a assignatura no superada!

15.- I si no visc a Girona, puc tenir ajut de residència? I de transport?
L’ajut de residencia dependrà dels requisits acadèmics i econòmics i de la distància (mínim 50 km). L’ajut
específic de transport ja no existeix.
16.- Com puc saber l’estat en què es troba la meva beca?
L’hauràs d’anar consultant a l’Oficina de Tràmits de la Generalitat de Catalunya: “seguiment”

Cal que facis un seguiment de l’estat en que es troba la teva sol·licitud de beca regularment perquè si
et demanen documentació complementària o vols presentar una al·legació sobre la proposta de
concessió o de denegació de la beca, et pot passar el termini per presentar-la.

17.- Quan sabré si m’han concedit la beca?
Les primeres propostes de resolució de la beca de caràcter general del MEiFP es comencen a publicar
durant el mes de gener i les de la beca EQUITAT a finals de desembre
18.- Es pot demanar la beca fora de termini?
Només en els casos molt excepcionals que estan contemplats en la convocatòria.
19.- I si m’oblido de la contrasenya MEiFP?
Caldrà que enviïs un e-mail al MEiFP i ells te la
reactivaran. Des de les Universitat no podem fer aquest tràmit.
Per més informació:
Secció de Beques i Ajuts els Estudiants
Edifici CIAE – Campus Montilivi
Maria Aurèlia Capmany, 38
17003 Girona
@: beques@udg.edu
www.udg.edu/beques
Servei de Videotrucada (cita prèvia)
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