
CONVOCATÒRIES CURS 2019/2020 
 (pendents de publicació) 

Les convocatòries del curs passat es poden consultar en la següent adreça: 
http://www.upv.es/entidades/sa/becas/392212normalc.html 

La informació que figura en aquest document està basada d'acord amb les convocatòries 
del curs 2018-2019, ja que les del curs 2019-2020 estan pendents de publicació 

 
ALUMNES DE 1ºCURS DE GRAU I DE MÀSTER 

 
 

BEQUES DEL MINISTERI D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL 
 

 
El Ministeri d'Educació i Formació Professional convoca beques dirigides a estudis de Grau, 

Màster i Complements de Formació (Cursos de persones retitulades). 

 Sol·licitud: La sol·licitud s'haurà d'emplenar mitjançant el formulari accessible per via 

telemàtica a través de la seu electrònica del Ministeri https://sede.educacion.gob.es/portada.html 

en l'apartat corresponent a “Tràmits i Serveis” o en l'adreça electrònica 

http://www.educacionyfp.gob.es 

Una vegada emplenada la sol·licitud, haurà de ser signada per l'interessat amb qualsevol dels 

sistemes de signatura electrònica acceptats per la seu electrònica i enviada pel procediment 

telemàtic establit, quedant així presentada amb caràcter general. No seran tingudes en compte 

aquelles sol·licituds emplenades per via telemàtica que no completen el procés de presentació 

establit, obtenint el resguard de sol·licitud que haurà de ser conservat pel sol·licitant per a 

acreditar, en cas que resulte necessari, la presentació de la seua sol·licitud en el termini i forma 

establits.   

Són membres computables els pares i, si escau, el tutor o persona encarregada de la guarda 
i protecció del menor, els qui tindran la consideració de sustentadors principals de la família. 
També seran membres computables el sol·licitant,  els germans solters menors de vint-i-cinc 
anys i que convisquen en el domicili familiar a 31 de desembre de 2017 o els de major edat, 
quan es tracte de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, així com els 
ascendents dels pares que justifiquen la seua residència en el mateix domicili que els 
anteriors amb el certificat municipal corresponent. 
En el cas de sol·licitants que constituïsquen unitats familiars independents, es consideraran 
membres computables i sustentadors principals el sol·licitant i el seu cònjuge, la seua parella 
registrada o no que es trobe unida per anàloga relació. També seran membres computables 
els fills, si n'hi haguera, i convisquen en el mateix domicili. 
 En el cas de divorci o separació legal o de fet dels pares no es considerarà membre 
computable aquell d'ells que no convisca amb el sol·licitant de la beca. No obstant això, si 
escau, tindrà, la consideració de membre computable i sustentador principal, el nou cònjuge, 



parella, registrada o no, o persona unida per anàloga relació les rendes de la qual i patrimoni 
s'inclouran dins del còmput de la renda i patrimoni familiars. Així mateix tindrà la consideració 
de membre computable la persona amb ingressos propis que, a la referida data, convisca en 
el domicili amb el sol·licitant quan no medie relació de parentiu i no es puga justificar un 
lloguer de pis compartit. 
Quan el règim de custòdia dels fills siga el de custòdia compartida, es consideraran membres 
computables el pare i la mare del sol·licitant de la beca, els seus fills comuns i els 
ascendents del pare i de la mare que justifiquen la seua residència en el mateix domicili que 
els anteriors amb el certificat municipal corresponent. 

 

Pel que fa als estudiants ciutadans d'un Estat membre de la Unió Europea, es demana que 

ells mateixos o els seus familiars tinguen la condició de residents permanents o que acrediten 

ser treballadors per compte propi o aliè. Aquests requisits no seran exigibles per a l'obtenció de 

la beca de matrícula (Tenen la consideració de “familiars” el cònjuge o la parella legal, així com 

els ascendents directes a càrrec i els descendents directes a càrrec menors de 21 anys). 

 En el cas d'estudiants estrangers no comunitaris, s'aplicarà el que es disposa  la normativa 

sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social. 

 Els sol·licitants que tinguen dret a alguna de les deduccions en la renda familiar (família 

nombrosa, minusvàlua qualificada del la persona sol·licitant o dels germans/es o fills/es, orfandat 

absoluta etc.) han d'emplenar les dades corresponents en el model de sol·licitud, sense 

necessitat de presentar la documentació que acredite aquestes circumstàncies. No obstant això, 

en qualsevol moment del procediment, es pot demanar l'aportació dels documents originals que 

justifiquen les circumstàncies al·legades. 

Tanmateix, hi ha determinats supòsits en què l'alumnat, una vegada presentada la sol·licitud 

via telemàtica, ha de presentar en la Unitat de Beques del Servei d'Alumnat, la següent 

documentació (juntament amb el resguard de sol·licitud la beca): 

a) L’ alumnats que declare que té independència familiar i econòmica, ha d'acreditar la 

següent documentació, segons l’acord del Jurat de Selecció de Persones Becàries de la UPV: 

- L'empadronament col·lectiu històric de la persona sol·licitant (que ha de ser diferent  al 

de la unitat familiar). 

- La titularitat d'un habitatge, o el lloguer( o els lloguers) que cobrisquen tot l'any. 

- La necessitat d'acreditar la disponibilitat de 3.000€ anuals, excloent-hi la despesa del 

lloguer (o els lloguers), si escau. 

o Ingressos totals dels darrers 12 mesos – lloguer > 3.000€ 

(Atès que es tracta d’estudiants independents, s’entén per domicili familiar el que l’alumnat 



habita durant el curs escolar, i per això no escau la concessió del component de residència). 

b) L’alumnat que prové d’altres universitats ha d’aportar un certificat acadèmic de la 

titulació que li va donar l’accés als nous estudis. 

c) En el cas d'ingressos a l'estranger de qualsevol membre de la Unitat familiar durant el 

2017: Certificat expedit per l'autoritat tributària del país de corresponent. 

d) Si el domicili familiar està a menys de 50 Km. del Centre d'estudis i lloga pis durant el 

curs, ha d'aportar el contracte de lloguer, i els horaris de classe i transport públic que demostre la 

incompatibilitat. 

 Termini de presentació: des de l'endemà de la publicació de la convocatòria fins a la data 

que s’hi estableix  (normalment fins a l’octubre). 

 Requisits: Hi ha requisits de caràcter econòmic i acadèmic. 

Requisits econòmics: No superar els llindars de renda i patrimoni que s'establisquen en 

cada convocatòria. 

Requisits acadèmics: 

1) Tenir un mínim de nota d'accés: 

  Conceptes als quals pot 
optar sempre que complisca 

la resta de requisits 

Alumnat de 1r 
(1a vegada en 

universitat) 

Nota fase general en Prova d'Accés a 
Universitat ≥ 6,5 
 

Beca de matrícula, excel·lència 
acadèmica, quantia fixa lligada 
a la renda, quantia fixa lligada 
a residència, quantia variable 

Nota fase general en Prova d'Accés a 
Universitat ≥ 5 però < 6,5 

Beca de matrícula 



 

  Conceptes als quals pot 
optar sempre que complisca 

la resta de requisits 

Alumnat de 1r 
de Màster 

Nota mitjana de titulació d'accés a màsters 
que NO habiliten per a una professió regulada 
≥ 7.  
Resta de màsters ≥ 6,5. 
(a l'efecte de càlcul d'aquesta nota mitjana, en 
titulacions tècniques es multiplicarà la nota 
mitjana de l'expedient per coeficient 1,17) 

Beca de matrícula, excel·lència 
acadèmica, quantia fixa lligada 
a la renda, quantia fixa lligada 
a residència, quantia variable 
 

 

 

 

2) S’ha d’estar matricular d’un nombre mínim de crèdits (que no ha de coincidir 

necessàriament amb el que els centres consideren com una matrícula parcial o 

completa). 

GRAU MÀSTER 

B. Completa B. Parcial B. Completa B. Parcial 

Mínim, 60 crèdits. 
almenys, entre 30 i 

59 crèdits  Mínim, 60 crèdits. 

 
almenys, entre 30 i 

59 crèdits. 
 

 Depenent dels crèdits matriculats es pot optar al següent (depenent de la resta de 

requisits, de renda o de patrimoni): 

Beca Completa Beca Parcial 

Components a què dóna l’opció: Components a què dóna l’opció: 

Beca de matrícula, excel·lència acadèmica, 
quantia fixa lligada a la renda, quantia fixa 
lligada a residència, quantia variable 

Beca de matrícula  
Quantia variable mínima de 60 €. 
 

 

IMPORTANT: les assignatures o crèdits convalidats, adaptats o reconeguts no es tindran en 

compte a l'efecte del compliment dels requisits acadèmics establits 

 

 

 

 

 



 

 Per a poder optar a una beca al curs següent, depenent dels crèdits matriculats (beca 

completa o beca parcial) s’ha d’aprovar un percentatge determinat de crèdits: 

1a opció: 
 Percentatge de crèdits aprovats 

en 2017-2018 

Enginyeria/ 
Arquitectura 

85% 

Resta 100% 

 
 
 
2a opció: 
 Percentatge 

de crèdits 
aprovats en 
2017-2018 

Nota mitjana 
dels crèdits 
superats en 
2017-2018 

Enginyeria/Arquitectura 65% 6 

Ciències 80% 6 

Ciències Salut 80% 6,5 

Arts/Humanitats/Ciències 
Socials 90% 6,5 

 

- Beca parcial: 100% crèdits matriculats 

 
 
 
 
 
 
 
Beca de matrícula, excel·lència 
acadèmica, quantia fixa lligada 
a la renda, quantia fixa lligada 
a residència, quantia variable 

 

3a opció: 
 Percentatge de crèdits 

aprovats en 2017-2018 

Enginyeria/Arquitectura/
Ciències 

65% 

Ciències Salut 80% 

Arts/Humanitats/Ciències 
Socials 

90% 

- També es pot aplicar a l’alumnat amb matrícula parcial el 
2017-2018 

 
 
 
 
 
Beca de matrícula 

IMPORTANT: les assignatures o crèdits convalidats, adaptats o reconeguts no es tindran en 

compte a l'efecte del compliment dels requisits acadèmics establits. 

Observacions:  

 En cap cas, es pot optar a una beca quan l’alumnat es matricule de menys de 30 crèdits.  

 La beca cobrirà l'import dels crèdits matriculats per primera vegada, és a dir, la beca no 

cobreix ni segones ni posteriors matricules. 

 Complements de formació (curs de persones retitulados): Han d'estar matriculats de tots 
els crèdits. 



 
a) Si és superior a 60 crèdits, podrà optar a tots els conceptes. 
b) Entre 30 i 59 crèdits, només pot optar a beca matrícula i quantia variable mínima 

(60€) 

 

 Duració de la condició de becari: 
 

Grau 

Branca d’Enginyeria i 
Arquitectura 

2 anys més dels 
establits en el Pla 
d'Estudis  

1 any més, si van 
optar per matricula 
parcial (només li 
correspondrà B. 

matrícula) 
 

Resta de branques 
1 any més dels 
establits en el Pla 
d'Estudis 

Màster 
Només podrà gaudir-se de beca els anys de 
què conste el pla d'estudis.

 
La quantia de la beca que es concedisca per al darrer d’aquests  cursos addicionals ha de ser la 

beca de matrícula, la quantia variable mínima i el 50% de les altres quanties. 

 

Canvi d'estudis universitaris cursats: 

Quan es produïsca un canvi d'estudis universitaris cursats totalment o parcialment amb condició 

de becari, no podrà obtenir-se cap beca en els nous estudis fins que el sol·licitant haja quedat 

matriculat de, almenys, trenta crèdits més dels que haguera cursat amb beca en els estudis 

abandonats. 

A aquests exclusius efectes es tindran en compte els crèdits convalidats, reconeguts, adaptats i 

transferits i es computaran tots els crèdits en què va estar matriculat en la titulació abandonada 

durant els cursos per als quals se li va concedir la beca. 

 

Simultaneïtat d'estudis: 

L´alumnat que tinga simultaneïtat d´estudis universitaris només pot optar a la beca per a cada un 

d´aquests  

Causes de revocació: S’entén que no han destinat la beca per a la finalitat demanada persones 

becàries que han incorregut en alguna de les situacions següents. 

- Haver anul·lat matrícula o abandó de fet dels estudis. 

- En tot cas, qualsevol anul·lació parcial de matrícula, convalidació, o reconeixement de 



crèdits o d’assignatures en data posterior a l'1 de novembre, que supose que que 

aquesta queda per davall del mínim necessari, té com a conseqüència la revisió de la 

sol·licitud de la beca i, si escau, la denegació d’aquesta 

- No haver superat el 50% dels crèdits matriculats, en convocatòria ordinària ni 

extraordinària. En el supòsit d'ensenyaments de les branques de Ciències i 

d'Ensenyaments Tècnics , el percentatge mínim a superar serà del 40% (s’hi exclouen 

els crèdits convalidats, reconeguts o adaptats) 

- L’alumnat ha de tornar l'import de la beca i en el cas de no fer-lo, la Universitat  en 

procedirà a la revocació. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BEQUES DE LA GENERALITAT VALENCIANA 

 
 

BEQUES DE LA GENERALITAT VALENCIANA (CONVOCATÒRIA GENERAL):  

Cobreixen l'exempció del pagament de l'import dels crèdits matriculats en primera i/o segona 

matrícula, i es dirigeixen a alumnes universitaris amb veïnatge administratiu en qualsevol 

municipi de la Comunitat Valenciana dins del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se 

durant tot el curs. 

Dirigides a estudis de Grau, Màster i Complements de Formació (Cursos de de persones 

retitulades). 

Són incompatibles amb la beca del Ministeri d'Educació i Formació Professional (i amb qualsevol 

altra subvenció o ajuda per a la mateixa finalitat), encara que s’hi pot sol·licitar de manera 

conjunta. 

 
 Sol·licitud: El model de sol·licitud està disponible en la Web de la Generalitat 

Valenciana: http://www.ceice.gva.es/es/web/universidad/ayudas-y-becas 

 



Els sol·licitants hauran d'imprimir totes les pàgines del justificant de sol·licitud i es presentaran 

amb les signatures originals en els centres on els sol·licitants hagen formalitzat la matrícula, en 

els registres de les Universitats i en qualsevol una altra de les dependències a què es refereix 

l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions 

Públiques. 

Són membres computables de la família el pare i la mare, el tutor o persona encarregada de 
la guarda i protecció del menor, si escau, el sol·licitant, els germans solters menors de vint-i-
cinc anys i que convisquen en el domicili familiar a 31 de desembre de 2017 o els de major 
edat, quan es tracte de persones amb discapacitat, així com els ascendents dels pares que 
justifiquen la seua residència en el mateix domicili que els anteriors amb el certificat 
municipal corresponent. 
Quant a les persones sol·licitants que constituïsquen unitats familiars independents, també 
es consideren membres computables el cònjuge o, si escau, la persona a la qual es trobe 
unit per anàloga relació, així com els fills si n'hi haguera i convisquen en el mateix domicili. 
 En el cas de divorci o separació legal dels pares no es considerarà membre computable 
aquell d'ells que no convisca amb el sol·licitant de la beca. 
No obstant això, sí que té, la consideració de membre computable i sustentador principal, si 
escau, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació les rendes de la qual i patrimoni 
s'inclouran dins del còmput de la renda i patrimoni familiars. 

Alumnes estrangers: 

Per a la concessió de beca s'haurà de posseir nacionalitat d'un estat membre de la Unió 

Europea, no sent exigible la condició de residents permanents o l'acreditació de treballar per 

compte propi o aliè. 

Els estudiants estrangers no comunitaris hauran d'acreditar la seua condició de residents 

permanents o ser treballadors per compte propi o aliè, quedant exclosos de concórrer a aquestes 

beques els qui es troben en situació d'estada. 

 Documentació: 

Només l’alumnat que prové d’altres universitats ha d’aportar un certificat acadèmic de la 

titulació que li va donar l’accés als nous estudis.. 

 Termini de presentació: Des de l'endemà de la publicació de la resolució en el Diari Oficial 

de la Generalitat Valenciana (15 de gener de 2019) fins al 15 de febrer de 2019. 

 Requisits: Hi ha requisits de caràcter econòmic i acadèmic. 

Requisits econòmics: No s’han de superar els llindars de renda i patrimoni que 

s'establisquen en la convocatòria. 

 



Requisits acadèmics: 

1) Estar matriculat d'un nombre mínim de crèdits (que no té per què coincidir amb el que 

consideren els centres com a matrícula parcial o completa). 

Beca Completa Beca Parcial 
Grau Màster Grau Màster 

Mínim, 60 crèdits. Mínim, 60 crèdits. Almenys, entre 30 i 
59 crèdits. 

Almenys, entre 30 
i 59 crèdits. 

IMPORTANT: Les assignatures o crèdits convalidats, adaptats o reconeguts no es tindran 

en compte a l'efecte del compliment dels requisits acadèmics establits 

2) Rendiment acadèmic: 

o Per a Grau: No s'estableix requisit acadèmic de nota per als alumnes que inicien, per 

primera vegada estudis universitaris 

o Per a Màster: Serà necessari tenir una nota en els estudis previs que els donen accés 

al Màster de: 

- 6,5 punts per a Màsters que habiliten per a la professió. 

- 7 punts reste Màsters: 

Les notes mitjanes d'ensenyaments tècnics es multiplicaren pel coeficient 1,17 

 

Per a alumnes de 2n curs i posteriors: 

Hauran d'haver superat els següents percentatges dels crèdits en què hagueren estat 

matriculats en l'últim curs: 

S'haurà d'aprovar: 
Arts i Humanitats 80% 

Ciències 60% 

Ciències Socials i Jurídiques 80% 

Ciències de la Salut 70% 

Enginyeria i Arquitectura 
(Ensenyaments Tècnics) 

60% 

 

S'haurà d'aprovar: Nota mitjana 

Màsters que habiliten per 
a l'exercici professional 

100 
 

6,5 punts 

Reste Màsters 100 7,00 punts 

 

 

 

3) Components als quals dóna opció: Taxes 



Canvi d'estudis cursats: 

- Amb la condició de becari (totalment o parcialment): Quan hi haja un canvi d'estudis 

cursats totalment o parcialment amb la condició de becari, no podrà obtenir-se beca fins que 

se supere el mateix percentatge de crèdits que s'hagueren superat amb beca en els estudis 

abandonats. 

- Sense la condició de becari, qui sol·licita la beca ha de complir amb el rendiment 

acadèmic exigit en l'últim curs dels estudis anteriors. 

 

 Simultaneïtat d'estudis: 

L´alumnat que tinga simultaneïtat d´estudis universitaris només pot optar a la beca per a 

cada un d´aquests. 

Cursos de formació (curs de persones retitulades). L’alumnat ha d’estar matriculat en la 

totalitat dels crèdits, per a poder optar a la beca. 

 
 Duració de la condició de becari: 
 

Grau 

Branca d’Enginyeria i 
Arquitectura 

2 anys més dels 
establits en el Pla 
d'Estudis  + 1 any més, si van 

optar per matricula 
parcial  
 

Resta de branques 
1 any més dels 
establits en el Pla 
d'Estudis 

Màster 
Solament podrà gaudir-se de beca els anys de 
conste el pla d'estudis 

*Als anys de gaudi d’aquestes beques de la Generalitat s’han de sumar aquells en què s’ha 

gaudit de la condició de persona becària en les convocatòries del Ministeri d'Educació i Formació 

Professional. 

Causes de revocació: 

 En tot cas, qualsevol anul·lació parcial de matrícula, convalidació o reconeixement de 

crèdits/assignatures que supose que la mateixa quede per davall del mínim necessari 

suposarà la revisió de la sol·licitud de beca i la seua denegació 

 

 



BEQUES SALARI LLIGADES A la RENDA. Curs 2018-2019 

Publicada a l'agost de 2018.  

La convocatòria podrà consultar-se en la pàgina web de: 
 
- La Conselleria d´Educació,Investigació, Cultura i Esport 

http://www.ceice.gva.es/ca/web/universidad/becas-salario-ligadas-a-renta 
 

- Servei d'Alumnat – Unitat de Beques 
http://www.upv.es/entidades/sa/becas/indexnormalc.html 

 
- TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Segons convocatòria. En el curs 

2018/2019, fins al 5 d'octubre. 
 
- IMPRESOS: La sol·licitud de beca de la GVA s'emplenarà a través de la pàgina web:  

http://www.ceice.gva.es/ca/web/universidad/becas-salario-ligadas-a-renta  
 

- Els beneficiaris d'aquestes beques, en aquest curs, són alumnes de primer curs i 

alumnes de segon i tercer curs que van ser beneficiaris el curs anterior (com a alumnes de 

primer i segon curs) d'universitats públiques. Mantindran la beca per a posteriors cursos, 

en cas de complir amb els requisits que establisca la convocatòria. Per a segones i 

posteriors convocatòries també entrarien alumnes de primer curs, en funció del crèdit 

disponible, una vegada assignat l'import als beneficiaris de cursos anteriors. 

- La beca consistirà en una beca salari l'import màxim del qual per beneficiari no serà 

superior a 6.000 euros anuals. 

- Si l'alumne és beneficiari de la quantia lligada a la renda del MEyFP, es complementarà 

aquesta quantia fins a aconseguir els 6.000€ (no es tindran en compte altres quanties com 

a residència o variable).  

- Requisits generals: Residència administrativa en un municipi de la Comunitat Valenciana 

en el termini de presentació de sol·licituds que haurà de mantenir-se durant tot el curs 

acadèmic, i no estar en possessió d'un títol superior. 

- Requisits acadèmics: Matrícula curse complet i nota mitjana 5 o superior. 

-Requisits econòmics: No podran superar els llindars màxims de renda familiar que 

s'establisquen en la corresponent convocatòria. 

 
  
 
 
 
 
 



BEQUES DE LA UPV 
 
 
 
AJUDA ACCIÓ SOCIAL (GENERAL): 
 

Adreçades a l’alumnat de la UPV matriculat en estudis oficials impartits en la UPV, excepte 

Doctorat, que siguen nacionals d'un estat membre de la Unió Europea  o, en cas 

d'extracomunitaris tinguen la condició de residents amb autorització de treballar (No hi pot 

concórrer  qui estiga en situació d'estada).  

És incompatible amb qualsevol beca o ajuda destinada a la mateixa finalitat (Sí que són 

compatibles amb les beques pròpies de la UPV). 

 Sol·licitud: S'emplenarà i presentarà, juntament amb la documentació necessària, a través 

de la Intranet de l'alumne, en el termini previst en la convocatòria. 

 Documentació:  

 Important: En el cas que no s'indique totes les dades necessàries per a la signatura 

electrònica de l'estudiant i de la resta de membres de la unitat familiar, o no siga 

possible la confirmació, rebrà notificació i haurà d'adjuntar en el termini de 10 hàbils 

el document d'autorització a la UPV signada per tots els membres de la unitat 

familiar. 

 Alumnes estrangers: acreditació de residència legal a Espanya. 

 Qualsevol altra documentació acreditativa de les deduccions, adjuntant-la en la 

mateixa Intranet. 

 Termini: el que s'establisca en la convocatòria. Normalment la convocatòria es publica durant 

els mesos de febrer o març. 

 Requisits acadèmics i econòmics: Hi ha requisits de caràcter econòmic i acadèmic. 

Requisits econòmics: No s’han superar els llindars de renda que s’estableixen en la 

convocatòria. 

Requisits acadèmics: S’ha d’estar matriculat d’un nombre mínim de crèdits 

o Per a Grau: No s'estableix requisit acadèmic de nota per als alumnes que inicien, per 

primera vegada estudis universitaris 

o Per a Màster: No s'estableix requisit acadèmic de nota per als alumnes que inicien 

estudis de Màster per primera vegada. 



o L’alumnat ha d’estar matriculat en una titulació de grau o de màster, en el curs actual, 

d’un mínim de 40 crèdits, amb les excepcions següents: 

: 

- Si són els darrers crèdits per a finalitzar la titulació. 

- Per normativa de Progrés i Permanència de la UPV. 

- Perquè té un règim de dedicació autoritzat a temps parcial (amb un mínim de 30 crèdits) 

A efectes del mínim matriculat i del mínim superat, no computen els crèdits convalidats ni 

reconeguts. 

 Quantia: exempció, total o parcial, fins a 900€, l'import de les taxes per serveis acadèmics 

referits a crèdits matriculats per 1a i 2a vegada. 

o No podran percebre-la els alumnes titulats que es matriculen en una titulació del mateix 

o inferior nivell cursat anteriorment, excepte els alumnes que accedisquen al curs d'adaptació a 

grau per a titulats. 

o No formaren part de l'Ajuda aquells crèdits que excedisquen del límit dels crèdits 

necessaris per a obtenir la titulació de què es tracte. 

En cas de simultaneïtat de dues o més estudis oficials, només podrà obtenir-se ajuda per a 

un d'ells. 

 
 
 
AJUDA ACCIÓ SOCIAL PER CAUSA SOBREVINGUDA 

 
Adreçada a l’alumnat matriculats en estudis oficials impartits en la UPV de Grau, Màster i 

Doctorat que siga ciutadà d’un estat membre de la Unió Europea o, en cas d’extracomunitari, que 

tinga la condició de resident amb autorització per a treballar. De forma extraordinària, podran 

atendre's sol·licituds de ciutadans extracomunitaris no residents. 

Ha d’haver-hi causa sobrevinguda durant el curs, de manera que hi concórrega alguna 

circumstància d'excepcional gravetat i que, segons el parer de la Subcomissió d'Acció Social, 

cause un perjudici econòmic greu que puga dificultar la continuació dels seus estudis. 

 Sol·licitud: Estarà disponible en el Servei d'Alumnat, Unitat de Beques, i es presentarà, per 

duplicat, en el Registre General  i registres auxiliars de la UPV. 

 Documentació: 

- DNI´s / NIE´s de tots els membres de la unitat de familiar major de 16 anys. 

- Document expedit per l'entitat bancària en el qual conste el codi IBAN (el sol·licitant 

ha de ser titular de la mateixa) 



- Certificat de renda de l'exercici 2018, expedit per l'Agència Estatal d'Administració 

Tributària, de tots els membres de la unitat familiar. 

- Els alumnes extracomunitaris: acreditació de residència legal a Espanya. 

- Certificacions d'empadronament dels ascendents dels pares que convisquen en el 

mateix domicili 

- Document justificatiu que acredite pèrdua d'ingressos. 

- Documentació acreditativa de la situació que ha donat lloc a la circumstància 

sobrevinguda. 

 Lloc de presentació i Termini: En Registre General de la UPV o registres auxiliars, durant 

tot l'any natural. 

 Es valorarà: la situació que motiva la sol·licitud, la situació econòmica – familiar acreditada i 

l'expedient acadèmic. 

 Quantia: exempció, total o parcial, de l'import de les taxes per serveis acadèmics referits 

exclusivament a l'activitat docent (crèdits). 

De manera addicional, se li pot adjudicar una ajuda per altres conceptes, sense que l’import 

total de l’ajuda excedisca els 1.800 €, excepte causes excepcionals 

 Incompatibilitat: No es pot percebre una altra beca o ajuda per a la mateixa finalitat. 

En cas de simultaneïtat d'estudis, només es pot obtenir l’ajuda per a un d’aquests. 

 Excepte circumstàncies degudament justificades no podrà gaudir-se més d'un curs 

acadèmic. 

 

 

 

BEQUES DE MENJADOR 
 

La Convocatòria es publicarà el mes de juliol en la Web del Servei d'Alumnat, apartat de 

beques www.upv.es/alumnado en l'apartat de Beques: Normatives i Convocatòries. Les beques 

onsisteixenen menús del dia, per a consumir en les diferents cafeteries de la UPV, es poden usar 

durant el curs acadèmic (màxim fins al 31 de juliol i durant el mes de setembre del curs següent, 

excloent el mes d'agost). El criteri d'adjudicació serà en funció de la renda econòmica familiar. 

 Sol·licitud: S’ha d’emplenar i presentar juntament amb la documentació necessària, a través 

de la Intranet de l'alumne, en el termini previst en la convocatòria. És molt important que, abans 



d'emplenar la mateixa, consultes la convocatòria on podràs trobar molta més informació sobre 

les ajudes. 

 Termini de presentació: En aquesta convocatòria es fixarà el termini de presentació 

d'instàncies. 

 Documentació:  

- Important: En el cas que no s'indique totes les dades necessàries per a la signatura 

electrònica de l'estudiant i de la resta de membres de la unitat familiar, o no siga possible la 

confirmació, rebrà notificació i haurà d'adjuntar en el termini de 10 hàbils el document 

d'autorització a la UPV signada per tots els membres de la unitat familiar. 

- S'haurà de presentar documentació acreditativa de les deduccions, adjuntant-la en la 

mateixa Intranet. 

 Requisits Generals: L’alumnat ha d’estar matriculat en estudis oficials de grau o màster 

impartits en la UPV i tenir una renda econòmica familiar dins dels criteris del Jurat de Selecció de 

becaris de la UPV. Ha de ser ciutadà d’un estat membre de la Unió Europea o, en cas 

d'extracomunitaris, tenir la condició de residents a Espanya.  

Les ajudes s'adjudicaran als alumnes que hagen obtingut en el curs acadèmic anterior un 

determinat rendiment acadèmic, establit en la convocatòria, i seran prioritzades en funció de la 

renda econòmica familiar. 

Es concediran ajudes fins a cobrir el pressupost destinat per a aquesta fi, que donen dret a 

menjars (menús del dia), en les diferents cafeteries de la UPV, per a ser utilitzades durant el curs 

acadèmic fins a 25 de setembre (S'exclou el mes d'agost).  

Els beneficiaris que, sense causa justificada, no utilitzen almenys el 90% de l'ajuda concedida en 

el primer semestre del curs (fins a 31 de gener) se'ls revocarà l'ajuda i no podran utilitzar els vals 

adjudicats en el 2n semestre (si escau). A més, no podran obtenir l'ajuda en el curs següent.  

Els vals revocats, seran reassignats per la Subcomissió d'Acció Social, als sol·licitants en llista 

d'espera, fins a esgotar els vals disponibles. 

Els beneficiaris que, sense causa justificada, no utilitzen almenys el 90% de l'ajuda concedida en 

el segon semestre del curs (fins a 31 de juliol) no podran obtenir l'ajuda en el curs següent. 

 

 

 



CAUSES DE REVOCACION DE LES BEQUES CONCEDIDES PER LA UPV:  

La UPV podrà revocar, ajudes que ja s’han concedit quan concórrega alguna de les 

circumstàncies següents: 

- Ús indegut de l'ajuda 

- Pèrdua de la condició d'alumnat. 

-  La variació de les condicions personals de l'alumnat que van servir de base per a la 

concessió de l'ajuda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTRES BEQUES 
 

La UPV ofereix l’alumnat oficial durant el curs escolar, diferents tipus de beques: formatives, 

de promoció i desenvolupament esportiu, etc.  

A totes aquestes beques es dóna publicitat a través de la web del Servei d’Alumnat, 

www.upv.es/alumnado, en l’apartat Beques, i a través de la Delegació d’Alumnes, l’Àrea 

d’Informació, les facultats i escoles, el CEDAT, etc 

 

Per a qualsevol informació addicional sobre beques, estem a la teua disposició en 

el Servei d'Alumnat - Unitat de Beques, situat en la planta baixa de l'edifici Rectorat 

(Seu Central), amb el següent horari: 

Matins: de dilluns a divendres, de 9’00 a 13’30h. 

Vesprades: dimarts, de 16’30 a 18’00 h. 

Telèfon  963877701 

 

 

 


