SI M’HAN DENEGAT UNA BECA D’ESTUDIS, QUÈ PUC FER?
Si us trobeu que us han denegat la vostra sol·licitud de beca, el primer que cal fer és revisar si el/els motiu/s
de denegacions són correctes. Si no teniu clar el seu significat, teniu una descripció dels mateixos al final
d’aquest document.
Si creieu que aquests motius són incorrectes, podeu fer una Al·legació. Una al·legació és un escrit que es
presenta a l’AGAUR informant que voleu que se us revisi la beca per X motius.

Si els motius de denegació són correctes no cal feu cap al·legació, atesa que aquesta serà
desestimada
COM I ON ES FA UNA AL·LEGACIÓ
Cal fer un escrit on:
¾
¾
¾
¾

Us identifiqueu com a sol·licitant de beca amb nom, cognoms i NIF/NIE
Exposeu la situació que fa que presenteu l’al·legació. L’explicació ha de ser clara i raonada.
Adjunteu documentació que demostri la veracitat de les vostres al·legacions
Signeu l’escrit

Teniu un model d’escrit a la pàgina d’inici del web de l’AGAUR http://agaur.gencat.cat/ca/inici/ (apartat
inferior Beques i ajuts)
Un cop teniu l’al·legació, cal que es presenti a l’AGAUR. De quina forma?
¾

¾
¾

Presencialment a l’AGAUR:
Pg. Lluís Companys 23, 08010 Barcelona
Horari de registre: De dilluns a dijous, de 9,00 a 17,30 h.; divendres, de 9,00 a 14,00 h.
Per correu administratiu (des d’una oficina de Correus - sobre obert perquè us puguin segellar la
documentació)
A través de la vostra universitat (consulteu a l’àrea de beques)

No s’accepten al·legacions per correu electrònic
TINGUEU PRESENT QUE...
1.
2.

3.

Totes les al·legacions mal fonamentades i/o sense documentació que justifiqui allò al·legat hauran de
ser desestimades
Si voleu canviar la vostra unitat familiar (per exemple d’independent a afegir els pares), cal que
empleneu el document Vull modificar la meva unitat familiar que trobareu a la pàgina d’inici del
web de l’AGAUR http://agaur.gencat.cat/ca/inici/ (apartat inferior Beques i ajuts) i adjuntar-lo a
l’al·legació signat i amb els NIF/NIE corresponents.
Els documents justificatius cal que siguin oficials o bé hagin estat registrats al registre corresponent.

Descripció dels motius de denegació

Descripció

Què significa?

Desistiment de la sol·licitud per no haver aportat la
Se us ha reclamat documentació i: o no l'heu presentada, o no l'heu presentada dins del termini establert o sí que
documentació necessària i/o haver presentat documentació
l'heu presentada però és incorrecta
incorrecte, tot i haver estat requerida
El conjunt d'elements patrimonials supera els llindars
patrimonials establerts a les bases de la convocatòria

D'acord amb l'art. 18.2, supereu el llindar de percentatge patrimonial en el que hi intervenen tres valors: els
rendiments del capital mobiliari, el valor cadastral de les finques urbanes i el valor de les finques rústiques. Es
calcula quin percentatge representa cada element respecte al llindar màxim establert a la convocatòria, es sumen
els tres percentatges i si el resultat supera el 100 %, es denega la beca.

El valor cadastral de les finques urbanes (exclòs l'habitatge
habitual) i/o de les finques rústiques supera els llindars
patrimonials establerts a les bases de la convocatòria

D'acord amb l'article 18, un cop aplicats els percentatges de propietat i els coeficients correctors segons l'any de
revisió cadastral previstos per la convocatòria, el conjunt de finques urbanes i/o rústiques de la unitat familiar
superen el llindar establert a la convocatòria

Els ingressos que consten de la unitat familiar no es
consideren suficients per fer front a les despeses

D'acord amb l'article 39 i amb les dades facilitades per l'AEAT (Agència Tributària) i/o els ingressos declarats per
part del sol·licitant, s'han detectat uns ingressos que objectivament estan per sota del nivell de despeses bàsiques
d'una unitat familiar (les mínimes necessàries per viure: alimentació, despeses llar, etc.).

Existir dues declaracions enfront l'Administració Tributària
del membre amb NIF/NIE:

Gaudir d'ajuda o beca incompatible
Haver causat baixa en el centre d'estudis abans de la
finalització del curs.
Haver estat beneficiari de beca el nombre màxim d'anys
que permet la convocatòria

L'AEAT (Agència Tributària) no facilita informació fiscal del NIF/NIE i per tant no es pot procedir a calcular la
renda/patrimoni familiar de la persona sol·licitant. El motiu pel qual l'AEAT no facilita dades fiscals és perquè el
familiar amb NIF/NIE informat consta que ha presentat dues declaracions de renda i, en aquest cas, l'Agència
Tributària no ens facilita les dades. Cal dirigir-se a l'AEAT i demanar les dades econòmiques (declaració IRPF
correcta) i presentar una al·legació a l'AGAUR.
Per a aquest curs gaudiu ja d'una beca l'objecte de la qual coincideix amb el de
la beca General
D'acord amb les dades acadèmiques facilitades per la vostra universitat, us heu donat de baixa a la vostra
universitat i, consegüentment, no podeu ser beneficiari/ària de beca atès que no esteu matriculats a cap estudi
universitari.
S'ha comprovat que ja heu gaudit del màxim d'anys que podeu ser becari/ària per nivell d'estudis (grau o màster)
que esteu cursant

Descripció
Incloure com a membre computable de la vostra unitat
familiar a un perceptor de la Renda Bàsica d'Emancipació
La persona sol·licitant no ha acreditat fefaentment la seva
independència econòmica i/o familiar

Què significa?
D'acord amb les dades facilitades per l'AEAT (Agència Tributària), heu inclòs com a membre de la vostra unitat
familiar algú que percep la Renda Bàsica d'Emancipació. Si aquesta persona està emancipada, no pot formar part de
la vostra unitat familiar.
D'acord amb l'article 15.4 , s'ha considerat que no podeu formar una unitat familiar independent atès que no sou
titular de l'habitatge i/o no disposeu d'ingressos suficients que us permetin atendre totes les vostres despeses
(sempre referit a l'any fiscal anterior al de la convocatòria).

La suma dels rendiments nets del capital mobiliari més el
saldo net de guanys i pèrdues patrimonials supera els
llindars patrimonials establerts a les bases de la
convocatòria

D'acord amb l'article 18.1.d supereu el llindar de rendiments de capital mobiliari establert a la convocatòria (1.700
€ anuals). Els Rendiments de capital mobiliari són guanys obtinguts per rescats de plans d'estalvi, fons d'inversió,
venda d'accions, interessos de comptes bancaris, etc. No té res a veure amb finques. No s'haurien de comptar
subvencions per l'adquisició o rehabilitació de l'habitatge habitual, la renda bàsica d'emancipació o els ajuts de
lloguer (sovint poden constar com a rendiments capital mobiliari). Si creieu que l'ajut de lloguer us ha fet denegar
la beca, presenteu una al·legació a l'AGAUR.

L'alumne renuncia a la beca sol·licitada.

Heu presentat a l'AGAUR o a la universitat, un escrit de renúncia a la beca.

Manca informació fiscal: cap familiar està identificat per
l'AEAT

L'AEAT (Agència Tributària) no facilita dades dels membres de la unitat familiar atès que no en té cap. Per tant, no
es pot procedir a calcular la renda/patrimoni familiar de la persona sol·licitant. Cal que el propi sol·licitant faci una
al·legació i presenti aquesta informació a l'AGAUR

Manca informació fiscal: cap familiar té dades a l'AEAT,
estiguin o no identificats

L'AEAT (Agència Tributària) no facilita dades dels membres de la unitat familiar atès que no en té cap. Per tant, no
es pot procedir a calcular la renda/patrimoni familiar de la persona sol·licitant. Cal que el propi sol·licitant faci una
al·legació i presenti aquesta informació a l'AGAUR.

Manca informació fiscal: Situació irregular enfront
l'Administració Tributària

L'AEAT (Agència Tributària) no facilita informació fiscal del NIF/NIE i per tant no es pot procedir a calcular la
renda/patrimoni familiar de la persona sol·licitant. El motiu pel qual l'AEAT (Agència Tributària) no facilita les dades
cal consultar-lo directament a l'AEAT. Cal que el propi sol·licitant faci una al·legació i presenti la declaració IRPF (si
ha estat obligat a presentar-la) o certificat d'imputacions (si no ha estat obligat a presentar declaració IRPF) de la
persona assenyalada a l'AGAUR.

Descripció
No acreditar suficientment segons el parer de la Comissió
competent la independència econòmica i/o familiar
No assolir la nota mitjana mínima exigida a la convocatòria

Què significa?
D'acord amb l'article 15.4 , s'ha considerat que no podeu formar una unitat familiar independent atès que no sou
titular de l'habitatge i/o no disposeu d'ingressos suficients que us permetin atendre totes les vostres despeses
(sempre referit a l'any fiscal anterior al de la convocatòria).
D'acord amb les dades acadèmiques facilitades per la vostra universitat, no arribeu a la nota mínima exigida
establerta per la convocatòria.

No complir els terminis establerts per a presentació de la
sol·licitud i/o documents
No estar matriculat en el centre i/o estudis per als quals
sol·licita l'ajuda
No estar matriculat en el nombre mínim exigit de crèdits en
el curs actual
No estar matriculat en el nombre mínim exigit de crèdits en
el curs anterior o últim curs realitzat
No figura, entre els membres gravats a la sol·licitud, una
persona que consta inclosa en una declaració conjunta d'un
dels membres de la unitat familiar
No haver aprovat el nombre o percentatge mínim de crèdits
en el curs anterior o últim curs realitzat establerts a les
bases de la convocatòria
No quedar suficientment acreditada la composició de la
unitat familiar i/o haver informat una unitat familiar no
contemplada a la convocatòria

D'acord amb l'article 15, heu indicat una unitat familiar no contemplada, a efectes de beca, a la convocatòria (per
exemple, persona sol·licitant només amb avis o només germans sense incloure pares/tutors) o bé no ha quedat
prou justificat amb qui conviviu realment.

No reunir els requisits establerts a la Resolució de la
convocatòria per al supòsit de canvi d'estudis amb la
condició de becari

D'acord amb les dades acadèmiques facilitades per la vostra universitat, s'ha comprovat que vau tenir beca per a un
altre estudi algun curs anterior. No es pot tenir beca fins que no matriculeu en els nous estudis com a mínim 30
crèdits més dels crèdits que vau cursar amb beca en els estudis abandonats.

No s'han pogut determinar els ingressos de la unitat familiar

En aquest cas, pel motiu que sigui (unitats familiars que no estan contemplades a la convocatòria, unitats familiars
on hi ha contradiccions i susceptibles de frau, etc.) no s'ha pogut procedir a realitzar el càlcul de la renda familiar.

Heu presentat la sol·licitud de beca general fora de termini.
D'acord amb les dades acadèmiques facilitades per la vostra universitat, no esteu matriculat/da en uns estudis
oficials a la universitat que heu fet constar a la sol·licitud de beca.
D'acord amb les dades acadèmiques facilitades per la vostra universitat, no heu matriculat el nombre mínim de
crèdits establerts a la convocatòria el curs actual.
D'acord amb les dades facilitades per la vostra universitat, no heu matriculat el nombre mínim de crèdits establerts
a la convocatòria el darrer curs
D'acord amb les dades facilitades per l'AEAT (Agència Tributària), algun membre que heu fet constar a la sol·licitud
de beca és segon titular o descendent d'una declaració d'IRPF conjunta i el primer titular d'aquesta declaració no
està inclòs a la unitat familiar de la sol·licitud.
D'acord amb les dades acadèmiques facilitades per la vostra universitat, no heu superat el percentatge de crèdits
del curs anterior o darrer realitzat, percentatge necessari establert a la convocatòria per poder gaudir de beca.

Descripció

Què significa?

No tenir el permís de residència, d'acord amb les bases de
la convocatòria (art. 13.d)

D'acord amb l'article 13, s'ha comprovat que no teniu permís de residència vigent en data 31 de desembre de l'any
anterior al de la convocatòria.

No tenir totalment aprovat el curs requerit (curs selectiu)

Esteu realitzant un curs que té caràcter selectiu i, d'acord amb les dades facilitades per la vostra universitat, s'ha
comprovat que repetiu curs total o parcialment. Cal haver superat la totalitat dels crèdits per poder tenir beca el
següent curs.

Per al projecte fi de carrera, no haver superat totes les
assignatures/crèdits i/o no haver estat becari de la
convocatòria general del Ministeri d'Educació el curs
anterior
Per haver estat transferides les beques per a estudis
universitaris i superiors universitaris a la Comunitat
Autònoma del País Basc, on té veïnatge adminstratiu el
sol·licitant

Si esteu cursant estudis de cicle i esteu fent el PFC, cal que hàgiu aprovat tots els crèdits de la titulació i que el curs
anterior hàgiu estat beneficiari/ària de la beca General del MECD.

S'ha comprovat que teniu veïnatge al País Basc. Hauríeu de sol·licitar la beca a la vostra CC.AA.

Per haver gaudit anteriorment de beca per realitzar els
últims crèdits que li quedaven per finalitzar els estudis

S'ha comprovat que el curs anterior o darrer realitzat ja vau tenir beca per als darrers crèdits dels estudis que esteu
cursant i, per tant, ara no es pot tenir de nou beca per uns crèdits que, suposadament, tornen a ser els darrers que
us manquen per finalitzar els estudis.

Per haver-se comprovat dades inexactes en la sol·licitud

S'ha comprovat que heu indicat alguna dada inexacta/contradictòria a la vostra sol·licitud. Aquest motiu de
denegació està relacionat principalment amb la composició de la unitat familiar.

Posseir títol, o estar en disposició legal d'obtenir-lo, del
D'acord amb l'article 13, si esteu estudiant un grau, significa que consta que teniu uns estudis de grau/màster
mateix o superior nivell al dels estudis per als quals sol·licita
finalitzats previs. Si esteu estudiant un màster, consta que teniu uns estudis de màsters finalitzats previs.
la beca
D'acord amb l'article 3 i amb les dades acadèmiques facilitades per la vostra universitat, els vostres estudis no
Sol·licitar beca o ajut per a estudis no emparats per la
entren dins els estudis que contempla la convocatòria. Per estudis universitaris, cal que siguin estudis de grau i
convocatòria.
màsters oficials.

Descripció

Què significa?

Sol·licitud duplicada

Heu presentat dues sol·licituds per a la mateixa convocatòria de beques de caràcter general, una per a estudis
universitaris i una altra per a estudis no universitaris o bé dues per a estudis universitaris. Només es gestiona una
d'elles.

Superar el volum de negoci

D'acord amb l'article 15.3, supereu el llindar de volum de negoci establert a la convocatòria (155.500 € anuals).
D'acord amb el Ministeri d'Educació, Cultura i Esports es tracta dels ingressos bruts d'activitats econòmiques.

Superar els llindars de renda, segons dades de l'AEAT de la
vostra unitat familiar

D'acord amb l'article 17 i amb les dades facilitades per l'AEAT (Agència Tributària), supereu el llindar de renda
establert a la convocatòria. Varia en funció en dels membres computables de cada unitat familiar

