
 

SERVEI D’ACOMPANYAMENT
EN LA TRAMITACIÓ DE BEQUES
D’ESTUDIS POST-OBLIGATÒRIS

BEQUES I AJUDES DE CARÀCTER GENERAL DEL MINISTERI D’EDUCACIÓ 
El Ministeri d’Educació, Cultura i Esport obre la convocatòria de beques i ajudes de caràcter general per a
estudis postobligatoris per al curs 2020-2021. Es distngeiien 2 períodes diferents de sol·licitud segons els
estudis per als quals es demana la beca: 

• Beques per a estudis no universitaris: del 9 d’agost a l’1 d’octubre. 
• Beques per a estudis universitaris: del 9 d’agost al 15 d’octubre. 

EL SERVEI D’ACOMPANYAMENT EN LA TRAMITACIÓ DE BEQUES
Qui estudi ensenyaments postobligatoris el curs 2020-2021 pot demanar la seva beca general a través del
portal  del  Ministeri  d’Educació  (https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas.html ).  Tothom
que necessit ajuda amb la seva sol·licitud pot venir al Servei d’Acompanyament en la tramitació de beques
de l’Oficina Jove de l’Alt Empordà.
Ajudem a fer la sol·licitud i assessorarem a tothom que ho necessit.  Quedi clar que: no tramitem, no
resolem, no agafem documentació, ni podem fer reclamacions sobre cap tpus de beca. 

DOCUMENTS I DADES NECESSÀRIES PER FER LA SOL·LICITUD DE BECA

Hi  ha  un  resum  de  les  bases  al  següent  enllaç:  https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-
ayudas/universidad-grado-master/tpos-de-becas.html 

DADES OBLIGATÒRIES: 
• Correu electrònic: és imprescindible disposar d’un correu electrònic actu i al que es pugui accedir,

amb el qual poder registrar-se a l’aplicatu i poder rebre el justficant de sol·licitud de beca. 
• Usuari i contrasenya de l’aplicatu de beca del Ministeri per tal d’agilitzar el procés de sol·licitud (el

trobareu al següent enllaç https://sede.educacion.gob.es/sede/registro/registroIni.jjsp ).
• Documents DNI, NIE o Certicat de Registre de Ciutadans UE de tots els membres computables de

la família que conviuen al mateii domicili a 31 de desembre de 2019 (amb una fotografia n’hi ha
suficient).

• Número de compte  on es desitja  rebre l’import  de la  beca.  Haurà de ser ttular o cottular del
número de compte i verificar que el compte segueiii actu. És important no cancel·lar el compte fins
que no s’hagi  rebut l’import  total  de la  beca, tenint  en compte que poden produir-se diferents
pagaments  parcials  en  les  diferents  dates  (quanttat  fiia,  possibles  augments  de  quanttat  i/o
quanttat variable).

 
ALTRES DADES NECESSÀRIES SEGONS LA SITUACIÓ DE LA PERSONA: 

• Si és família nombrosa: títol o carnet de família nombrosa (número del carnet, període de vignncia i
comunitat autònoma on s’ha fet el carnet). 

• En  cas  de  discapacitat  del  sol·licitant  o  dels  germans/es:  resolució  de  reconeiiement  de
discapacitat (data de la resolució, període de vignncia i comunitat autònoma on s’ha fet la resolució).

• Si va tenir germans/es universitaris/àries residint fora del domicili familiar a 31 de desembre del
2019: DNI/NIE dels germans/es i Universitat on cursaven els estudis. 

INFORMACIÓ

OFICINA JOVE DE L'ALT EMPORDÀ 
C/ Anicet de Pagès, 2 · aserra@altemporda.cat · 972 67 37 28
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• Si  la persona sol·licitant resideix fora del  domicili  familiar  durant el  curs:  contracte de lloguer
(DNI/NIE de l’arrendador, DNI/NIE d’altres arrendataris  si  el lloguer és compartt i  l’import de la
mensualitat  que  paga  el  sol·licitant)  o  Residnncia/Col·legi  Major  (nom,  CIF  i  import  de  la
mensualitat). Si no es disposa de dades, mirar l’apartat “Documentació presencial”.

• Si  la  persona  sol·licitant  consttueix  una  unitat  familiar  independent  ha  de  complimentar
informació sobre l’habitatge i sobre l’empresa o enttat de la qual percep els seus ingressos. 

• Si el/la sol·licitant és major de 18 anys i nacional d’un país no membre de la Unió Europea: permís
de residnncia (data d’inici i final del permís de residnncia). 

• Si algun membre de la unitat familiar va obtenir ingressos a l’estranger: import i moneda amb qun
es van obtenir. 

• Si algun membre de la unitat familiar, durant l’any 2019, va ser autònom/a o propietari/ària d’una
empresa/actvitat econòmica de la qual va ser ttular o partcip en percentatge igual o superior al
50%: percentatge de partcipació o ttularitat, CIF/NIF de l’empresa o ttulars i import dels ingressos
totals bruts obtnguts l’any 2019. 

• Si algun membre de la unitat familiar ha obtngut ingressos en territori iscal diferent de la seva
Comunitat Autònoma: import dels ingressos obtnguts. 

DOCUMENTACIÓ PRESENCIAL (EN DETERMINATS CASOS) 
En determinats casos, després de presentar la sol·licitud per Internet, serà necessari presentar a la Unitat de
Beques la següent documentació: 

• Per a estudis universitaris amb canvi d’universitat:  per a graus i estudis universitaris de primer i
segon cicle (certficació  acadnmica del  curs  anterior)  i  per a màster  (certficació  acadnmica dels
cursos anteriors que integren la ttulació que dóna accés al màster en qun constn les assignatures
cursades, número de crndits i qualificació). 

• Si la seva unitat familiar ha percebut ingressos a l’estranger durant l’exercici anterior: Justficant de
l’Administració Tributària Corresponent. 

• Si en el termini de presentació de sol·licituds no es poden complimentar les dades relatves a la
seva  residència  durant  el  curs  escolar,  la  seva  unitat  de  beques  requerirà  posteriorment  els
documents que corresponguin en funció de la seva situació (lloguer, residència, etc.):  consultar
amb la Unitat de Beques per conniier la documentació a lliurar. 

• En els casos en què el formulari de sol·licitud generi un missatge d’avís sobre incidències amb el
NIF/NIE d’algun dels membres de la seva unitat familiar: si no es pogués solucionar el motu de la
incidnncia, s’haurà de lliurar necessàriament a la seva Unitat de Beques una fotocòpia del NIF/NIE;
en cas contrari, la sol·licitud no podrà ser tramitada. 

Aquests documents es lliuraran a la Unitat de Beques corresponent amb el justficant de sol·licitud de beca: 

Per a estudis no universitaris: 
Unitat de Beques de Girona | Plaça de Pompeu Fabra, 1 (Girona) | 872 975 000 

Per a estudis universitaris: 
Servei de Beques de la UdG | Edifici "CIAE” - Campus Montlivi (Girona) | 972 41 80 53 | beques@udg.edu
(en cas de no estudiar a la UdG, parlar amb el Servei de Beques de la pròpia universitat) 
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