Beques i Ajuts a l’Estudiant

Beca General del Ministeri i Formació Professional
1. Quins requisits he de complir per sol·licitar la beca?
1. Requisits generals




Tenir la nacionalitat espanyola.
Ser ciutadà estranger comunitari o no comunitari i haver treballat a Espanya l’any anterior al de la sol·licitud. Els ciutadans no comunitaris han d’acreditar
la residència a Espanya.
No estar en possessió cap títol de màster oficial ni de cap títol acadèmic que habiliti per exercir activitats professionals.

2. Requisits acadèmics
ESTUDIANTS DE GRAU
PRIMER CURS

Nombre de crèdits que t’has de matricular el curs actual:
•
60 crèdits o més per obtenir els ajuts de matrícula i altres ajuts que prevegi la convocatòria.
•
Entre 30 i 59 crèdits per obtenir l’ajut de matrícula i la variable mínima (60 €).
Acreditar una nota mínima de 5 punts a les PAU, fase general o altra via d’accés a la universitat, per obtenir
l’ajut de matrícula i altres ajuts que prevegi la convocatòria

SEGON CURS
I POSTERIORS

Crèdits que t’has de matricular el curs actual:
•
60 crèdits o més per obtenir els ajuts de matrícula i altres ajuts que prevegi la convocatòria.
•
Entre 30 i 59 crèdits per obtenir l’ajut de matrícula i la variable mínima (60 €).
Crèdits que cal haver
matriculat el curs
anterior o l’últim any
cursat
60 crèdits o més

Crèdits que cal haver superat el curs anterior
o l’últim any cursat per obtenir els ajuts de matrícula
i altres ajuts

100 % dels crèdits matriculats

Ciències de la salut

Matrícula entre 30 i 59
crèdits
60 crèdits o més

100 % dels crèdits matriculats

Ciències

Matrícula entre 30 i 59
crèdits
60 crèdits o més

100 % dels crèdits matriculats

Tècnics

Matrícula entre 30 i 59
crèdits
60 crèdits o més
Matrícula entre 30 i 59
crèdits

100 % dels crèdits matriculats

Arts i humanitats
i ciències socials
i jurídiques

PRIMER CURS

Crèdits que cal
superar per
obtenir, únicament,
l’ajut de matrícula

90 % dels crèdits matriculats,
90 % dels crèdits
matriculats

80 % dels crèdits matriculats,
80 % dels crèdits
matriculats

65 % dels crèdits matriculats,
65 % dels crèdits
matriculats

65 % dels crèdits matriculats,
65 % dels crèdits
matriculats

ESTUDIANTS DE MÀSTER

Nombre de crèdits que t’has de matricular el curs actual:
•
60 crèdits o més per obtenir els ajuts de matrícula i altres ajuts que prevegi la convocatòria.
•
Entre 30 i 59 crèdits per obtenir l’ajut de matrícula i la variable mínima (60 €).
Acreditar una nota mitjana de 7 punts en l’ensenyament que dóna accés al màster oficial.
Acreditar una nota de 5 punts si el màster habilita per exercir una professió regulada.

SEGON CURS
I POSTERIORS

Matricular-se de tots els crèdits que restin per acabar els estudis del màster.
• Haver superat el 100 % dels crèdits matriculats el primer curs del màster i haver obtingut una nota mitjana de 7
punts o de 5 si el màster habilita per exercir una professió regulada.

3. Requisits econòmics

4. Requisits patrimonials



No superar el llindar de renda segons els membres computables (pare, mare, tutor legal,
si escau, germans de menys de 25 anys —més grans de 25 anys si són discapacitats
físics, psíquics o sensorials—, avis amb residència justificada al mateix domicili).



En el cas dels sol·licitants que al·leguin independència familiar i econòmica, també es
consideren membres computables el cònjuge o la parella de fet i els fills.

Límits màxims de patrimoni:



Finques urbanes: 42.900 € per la
suma dels valors cadastrals un cop
aplicats els coeficients reductors que
assenyala la convocatòria, exclosa la
residència habitual.



Finques rústiques: la suma dels valors
cadastrals de les finques rústiques no
pot ser superior a 13.130 € per
membre computable.



Capital mobiliari: 1.700 € (interessos
nets reduïts més saldo net dels guanys
i les pèrdues patrimonials de la unitat
familiar).



Volum de facturació d’activitats
empresarials: 155.500 €, exclòs l’IVA.

Límits màxims de renda:
Unitat familiar
1 membre computable
2 membres computables
3 membres computables
4 membres computables
5 membres computables
6 membres computables
7 membres computables
8 membres computables
A partir de 8 membres

Matrícula gratuïta
i altres ajuts

Matrícula gratuïta
i excel·lència
acadèmica

13.236,00 €

14.112,00 €

8.422,00 €

22.594,,00 €
30.668,00 €
36.421,00 €
40.708,00 €
43.945,00 €
47.146,00 €
50.333,00 €
suma 3.181,00 €

24.089,00 €
32.697,00 €
38.831,00 €
43.402,00 €
46.853,00 €
50.267,00 €
53.665,00 €
suma 3.391,00 €

12.633,00 €
16.843,00 €
21.054,00 €
24.423,00 €
27.791,00 €
31.160,00 €
34.529,00 €
suma 3.368,00 €

Per ajut
de la renda
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2. Si compleixo els requisits, què he de fer per demanar la beca?
1. Emplena el formulari de sol·licitud
de beca del web del Ministeri i
confirma-la.
Entra a l’adreça https://sede.educacion.gob.es/ o a
www.ub.edu/monub/, on també informem dels requisits.

3. Aporta la documentació que s’escaigui (no has de presentar cap
documentació excepte en els casos següents):
Documentació
acadèmica
Credencial de becari del curs
2020-2021

On s’obté?

Estudiants residents
en altres comunitats
autònomes no
matriculats a la UB el
curs 2020-2021

A través del web
del Ministeri
competent.

Certificació acadèmica oficial
de l’ensenyament que t’ha
donat accés al màster, si no
l’has cursat a la UB.

Estudiants de primer
any de màster.

A la universitat on
vas cursar els
estudis previs.

Declaració d’equivalència de la
nota mitjana de la certificació
acadèmica oficial que dóna
accés al màster, si vas cursar
els estudis previs a l’estranger.
Certificació acadèmica oficial
de l’últim any cursat.

Estudiants amb estudis
previs a l’estranger.

Al Ministeri
d’Educació i
Formació
Professional.

Estudiants de grau
provinents d’altres
universitats.

A la universitat on
vas cursar els
estudis previs.

Segueix totes les instruccions que marqui el Ministeri al
seu web i a la seu electrònica per assegurar-te que has
presentat correctament la sol·licitud.
Món UB connectarà amb l’aplicació del Ministeri i
recuperarà la teva beca.

En quin cas?

On es presenta?
A la secretaria
d’estudiants i
docència del teu
centre, en el moment
de fer
la matrícula.

AGAUR:
933 106 394

2. Fes-ho dins del termini.
Des de la publicació de la convocatòria: del 3 d’agost
al 14 d’octubre del 2021

beques.agaur@gencat.cat

3. Si em vull beneficiar de la MATRÍCULA CONDICIONAL, què he de fer?
Per beneficiar-te de la matrícula condicional has de seguir els passos següents. Tot dependrà de
quan et matriculis.
MATRÍCULA AL JULIOL
Si vas ser becari el curs anterior (batxillerat inclòs):

1. Matricula’t directament amb la condició de becari.

2. Sol·licita la beca general del Ministeri d’Educació i Formació Professional a partir del moment que es publiqui la
convocatòria.
Si NO vas ser becari el curs anterior (batxillerat inclòs):

1. Sol·licita l’acreditació econòmica a l’AGAUR (10 dies abans de matricular-te).

2. Fes la matrícula en la modalitat ordinària o condicional (en funció de la resposta de l’AGAUR).

3. Sol·licita la beca general del Ministeri d’Educació i Formació Professional a partir del moment que es publiqui la
convocatòria.

MATRÍCULA AL SETEMBRE
Si vas ser becari el curs anterior:

1. Sol·licita la beca general del Ministeri d’Educació i Formació Professional (mínim 1 dia abans de matricular-te)

2. Matricula’t directament amb la condició de becari.
Si NO vas ser becari el curs anterior:

1. Sol·licita la beca general del Ministeri d’Educació i Formació Professional (mínim 1 dia abans de matricular-te)

2. Sol·licita l’acreditació econòmica a l’AGAUR (10 dies abans de matricular-te).

3. Fes la matrícula en la modalitat ordinària o condicional (en funció de la resposta de l’AGAUR).
Què és l’acreditació econòmica (MATRC)?
És una acreditació de caràcter econòmic a l’efecte exclusiu de formalitzar la matrícula condicional com a becari. S’adreça als estudiants que
vulguin sol·licitar la beca general del Ministeri.
AVÍS: Pot passar que el sistema no et localitzi i no t’apliqui la matrícula condicional tot i que compleixis els requisits. En aquest cas, hauràs
d’adreçar-te a la teva secretaria, acreditar que et correspon la matrícula condicional i, et faran el canvi de matrícula.

Què és la beca Equitat de l’AGAUR?
Una minoració dels preus públics dels crèdits matriculats per primera vegada el curs
acadèmic 2021-2022. També s’informa del tram de renda familiar.
Això implica que el procediment de la beca Equitat té dos resultats: l’acreditació del
tram de renda (de caràcter informatiu) i, posteriorment, la beca Equitat.

Si demano la beca Equitat, puc demanar la beca general?

Sí. Si ets estudiant de grau o de màster oficial habilitant (Advocacia, Formació del
Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament
d’Idiomes, Psicologia General Sanitària, Psicopedagogia -especialitat en
Orientació Psicopedagògica en Educació Secundària-) pots demanar la beca Equitat, al
mateix temps que demanes la beca general del Ministeri d’Educació i Formació
Professional. De fet, si la teva renda familiar de l’any 2021 es troba entre els
trams 0 o 1 de la convocatòria de la beca Equitat, l’has de demanar
obligatòriament.

Recomanacions importants:
•

Demana l’acreditació del compliment de
requisits econòmics a l’AGAUR com a mínim 10
dies abans de fer la matrícula.

•

Sol·licita la beca general del Ministeri
d’Educació i Formació Professional, com a
mínim, 1 dia abans de formalitzar la matrícula,
per garantir que se t’apliqui la matrícula
condicional com a becari, si escau.

La beca s’ha de demanar, en tots els casos, abans
que finalitzi el termini de presentació.
És molt important que consultis tota la informació sobre
la convocatòria a:
http://www.ub.edu/beques/grausimasters/
També ens pots trucar al telèfon d’atenció a l’estudiant:
934 037 249.

