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BEQUES GRAUS  

BASES DEL 10è PROGRAMA D’AJUTS A L’ESTUDI  

PELS ESTUDIANTS DE GRAU DELS CENTRES TECNOCAMPUS  
 
1. Objecte. 

 

L’objecte d’aquestes bases consisteix en la convocatòria d’ajuts a l’estudi per als estudiants dels centres 

universitaris del TecnoCampus que iniciïn ensenyaments universitaris de Grau per primera vegada el curs 

acadèmic 2022/2023. Aquests ajuts són destinats a  fer front al pagament des preus dels crèdits matriculats 

i a despeses no relacionades amb la prestació de serveis acadèmics, com per exemple l’adquisició de 

materials didàctics, manutenció o desplaçaments. 
 

2. Persones beneficiàries. 

 

2.1. Per optar a aquests ajuts, les persones candidates hauran de complir els  següents requisits bàsics : 

 

a) Matricular-se per primera vegada a TecnoCampus en el curs 2022/23 del primer curs íntegre d’uns 

estudis universitaris de grau i haver estat assignat a la preinscripció universitària de la convocatòria de 

juny. Els estudiants que estiguin afectats de discapacitat d’un grau igual o superior al 65%, podran reduir 

la càrrega lectiva necessària per complir el requisit de matrícula fins a un màxim del 50%. 

b) Tenir menys de 22 anys en el moment de presentació de la sol·licitud.  

c) No superar els llindars de renda i patrimoni establerts en el punt 8 d'aquestes bases. 

d) Sol·licitar la beca general del Ministeri per estudis post-obligatoris. 

 

2.2. Resten excloses de la convocatòria les persones que ja estiguin en possessió d’una titulació universitària 

oficial o que compleixin els requisits legals per a la seva obtenció. 

 

3. Dotació econòmica de les beques i abonament a les persones beneficiàries. 

 

3.1. S’estableixen tres modalitats d´import subvencionat, per períodes anuals acadèmics i fins a assolir els 

crèdits necessaris per a l’obtenció del títol, no obstant, en el cas de les dobles titulacions, la beca cobrirà 

només els quatre primers anys acadèmics, tal i com s´indica a continuació: 

 

- 5  beques de 5.000€ 

- 10 beques de 3.500€ 

- 15 beques de 2.500€ 

 

3.2. La dotació total del programa és de 30 beques. Els 5 primers estudiants classificats segons puntuació 

obtinguda en els criteris establerts en l’apartat 8, obtindran una beca de 5.000€, els 10 següents una beca 

de 3.500€, els 15 següents una beca de 2.500€. 

 

3.3. L’import atorgat pot veure’s limitat en cas que la suma de les possibles bonificacions a les que l’estudiant 

tingués dret (Família nombrosa, discapacitat, matrícula d’honor de batxillerat, etc.) i de l’ajut concedit, superi 

el total de l’import dels crèdits matriculats. 

 

3.4. L’adjudicació de la beca quedarà formalitzada al document de matrícula, que signarà l’estudiant, i on 

quedarà constància del descompte aplicat sobre l’import de la matrícula en concepte de l’atorgament de la 

beca. 

3.5. Les persones beneficiàries d’aquests ajuts quedaran exemptes de realitzar el pagament de la matrícula 

fins el dia 30 de novembre. 
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4. Termini de presentació de sol·licituds. 

 

El termini de presentació de les sol·licituds i documentació començarà el dia 25/04/2022 i finalitzarà el dia 

24/05/2022 a les 14 hores. Podrà establir-se un termini extraordinari de presentació de sol·licituds amb la 

publicació prèvia a la web del TecnoCampus de la corresponent resolució del Director General. 
 

5. Sol·licituds i documentació. 

 

5.1. Les persones interessades hauran de presentar la sol·licitud de la beca via formulari online habilitat a tal 

efecte i adjuntar la següent documentació. Només s’acceptarà la documentació lliurada dins els terminis 

establerts. 

 

a) Declaració de la Renda presentada per a l’exercici 2021 de tots els membres de la unitat econòmica i 

familiar, a les quals podrà adjuntar declaració jurada de les circumstàncies que consideri convenients. 

b) En cas que algun membre no estigui obligat a fer la declaració de la renda: Document de dades fiscals 

de l’exercici 2021 emès per l’Agencia Tributaria (obligatori), notificació de pensió, fotocòpia de les 

nòmines de l’any anterior, certificat d'ingressos d'empresa (model 190), o la quantia concedida en 

concepte de prestació/subsidi (atur, o qualsevol altre ingrés). En tot cas, TecnoCampus podrà sol·licitar 

complementar la informació aportada amb altres documents. 

c) Declaració jurada segons model indicat a l’Annex II de les presents bases, conforme els ingressos 

econòmics de la unitat familiar computable totals de l’exercici 2021, són els acreditats amb la 

documentació presentada.  

d) Si l’estudiant al·lega la independència econòmica, haurà d’acreditar la titularitat de l’habitatge amb la 

fotocòpia del contracte d’arrendament o escriptures del seu habitatge habitual. 

e) Certificat històric de convivència col·lectiu que inclogui tots els membres de la unitat familiar, expedit 

pel municipi de residència, on constin els membres a data 31 de desembre de 2021. 

f) Fotocòpia del DNI, NIE o passaport de tots els membres de la unitat econòmica i familiar. 

g) Certificat acadèmic oficial expedit pel centre en el que es cursen o s’han cursat els estudis de Batxillerat 

o CFGS, en el que hi consti la nota mitjana d’expedient de tots els cursos. En cas que el centre encara no 

estigui en disposició de poder emetre el certificat, s’haurà d’aportar un certificat expedit pel centre on 

constin les notes provisionals de les diferents assignatures cursades (de tots els cursos) i la nota mitjana 

d’expedient obtinguda fins al moment. En tot cas, el certificat amb l’expedient tancat i la nota mitjana 

s’haurà d’aportar abans del 17 de juny. 

h) Resguard de sol·licitud de la beca general del Ministeri. 

 

5.2. A la vista de la documentació remesa per la persona candidata, la Comissió de valoració podrà demanar 

altres documents que consideri necessaris per aclarir la seva situació. 

 

5.3. En el cas de que existeixin sol·licituds que no reuneixen els requisits establerts en aquestes bases, Gestió  

Acadèmica publicarà al web el llistat o llistats de requeriments. Les persones sol·licitants disposen de tres 

dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la data de la publicació del llistat, per esmenar el defecte o 

adjuntar els documents preceptius. En cas de no fer-ho, es considera que desisteix de la seva petició. 
 

5.4. La presentació de la sol·licitud comporta l’autorització a la Fundació TecnoCampus per obtenir i 

contrastar les dades necessàries dels organismes públics i centres d’estudis superiors que correspongui en 

cada cas i en especial, amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), el cadastre o qualsevol altra 

administració, amb l’objectiu de resoldre satisfactòriament el procediment. 

 

6. Procediment de concessió.  
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6.1. El procediment de concessió d’aquestes beques és el de concurrència competitiva.  
 

6.2. Les persones que presenten la sol·licitud de beca seran ordenades en una única llista segons la puntuació 

obtinguda en la baremació de la renda, l’expedient acadèmic, la procedència geogràfica i els estudis a cursar.  
 

6.3. Les beques segons modalitats s’adjudicaran per ordre estricte segons la puntuació obtinguda. En cas 

d’estudiants amb la mateixa puntuació, s’ordenaran segons la nota de l’expedient acadèmic. 
 

6.4. Per obtenir una beca cal arribar a un mínim de 60 punts. 

 

6.5. L’òrgan instructor del procediment de concessió d’aquestes beques és la Comissió de valoració que serà 

constituïda, a aquest efecte, pel Director General del TecnoCampus o persona en qui delegui, pels directors 

o directores del centres universitaris de TecnoCampus o persona en qui deleguin i per la cap de Gestió 

Acadèmica de TecnoCampus. 

 

6.6. L’òrgan competent per dictar les resolucions d’adjudicacions de les beques és el Director General de la 

Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme. 

 

6.7. La Comissió de valoració elaborarà un informe d’acord amb els criteris d’atorgament establerts en el 

punt 8 d’aquestes bases. L’informe inclourà la classificació de les persones candidates per ordre decreixent i 

serà elevat com a proposta d’adjudicació a l’òrgan resolutiu, el qual emetrà la resolució que correspongui.  

 

6.8. La resolució de concessió o denegació de l’ajut haurà de ser motivada, i com a mínim contindrà la 

identificació de la persona o persones sol·licitants a les quals es concedeix la beca i  la valoració obtinguda. 

En el cas que l’estudiant no resulti assignat en el procés de preinscripció universitària als centres de 

TecnoCampus durant el mes de  juliol, perdrà el dret a percebre la beca.  

 

6.9. Si entre la data que es fa pública l’adjudicació de les beques i el dia 30 de novembre  es produeix alguna 

baixa entre els beneficiaris, la llista es correrà automàticament. En cas que algun estudiant de la llista 

d’espera pugui ser beneficiari, se li retornarà la diferència de l’import de la matrícula. La resolució de les 

beques serà definitiva a partir del 30 de novembre. 

 

6.10. La Comissió de valoració podrà proposar la no adjudicació d’una o més beques quan estimi que les 

sol·licituds presentades no justifiquen suficientment els criteris de valoració establerts. 

 

7. Requisit econòmic mínim.  

 

7.1. Per poder accedir al programa de beques, les persones interessades hauran d'acreditar suficientment la 

renda familiar computable, que en cas serà superior al llindar 3, així com el seu patrimoni que es valorarà segons 

els llindars establerts en aquestes bases. 

 

7.2. Als efectes de poder avaluar la situació econòmica de les persones sol·licitants, s’aplicaran els criteris 

que regulen els llindars de renda familiar computable i patrimoni corresponents a l’exercici 2021. La Fundació 

TecnoCampus podrà requerir en qualsevol moment de la tramitació del procediment, la documentació que 

consideri necessària per tal d’acreditar la concurrència dels requisits previstos en aquest procediment. La 

manca d’aportació d’aquesta documentació comportarà la desestimació de la sol·licitud.  

 

L’ocultació de qualsevol font de renda o element patrimonial donarà lloc a la denegació de la beca, a la 

modificació de la resolució o a l’exclusió del programa. TecnoCampus podrà determinar que es dona 

ocultació de la renda amb qualsevol prova i en particular, mitjançant les dades que estiguin a disposició de 

qualsevol altre òrgan de les administracions públiques i del que la Fundació TecnoCampus hagi tingut 
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coneixement de forma lícita.  

 

Així mateix, en el conjunt de circumstàncies que concorrin en cada cas concret, TecnoCampus podrà apreciar 

l’existència de falsejament dels requisits necessaris per a la concessió de les beques o l’ocultació de 

circumstàncies que n’haurien determinat la denegació. Aquests supòsits donaran lloc igualment a la 

denegació de la beca, a la modificació de la resolució o a l’exclusió del programa. 

 

8. Criteris de valoració 

 

Els criteris de valoració i ponderació de les sol·licituds que es presentin són els següents:  

 

8.1. Renda.  Es prenen de referència els llindars familiars fixats al Reial Decret vigent en el dia d’inici del 

període de presentació de sol·licituds, pel qual s'estableixen els llindars de renda de les beques de caràcter 

general del Ministeri. En el seu defecte s’aplicaran els següents criteris fixats al Reial Decret 471/2021, de 29 

de juny: 

 

   Tram 1  Tram 2  Tram 3  

Famílies d’1 membre  8.422,00 €  13.236,00 €  14.112,00 €  

Famílies de 2 membres  12.632,00 €  22.594,00 €  24.089,00 €  

Famílies de 3 membres  16.843,00 €  30.668,00 €  32.697,00 €  

Famílies de 4 membres  21.054,00 €  36.421,00 €  38.831,00 €  

Famílies de 5 membres  24.423,00 €  40.708,00 €  43.402,00 €  

Famílies de 6 membres  27.791,00 €  43.945,00 €  46.853,00 €  

Famílies de 7 membres  31.160,00 €  47.146,00 €  50.267,00 €  

Famílies de 8 membres  34.529,00 €  50.333,00 €  53.665,00 €  

 

- En el llindar 1, a partir del vuitè membre s’afegiran 3.368,00 euros per cada nou membre computable de 

la família.  

- En el llindar 2, a partir del vuitè membre s’afegiran 3.181,00 euros per cada nou membre computable de 

la família.  

- En el llindar 3, a partir del vuitè membre s’afegiran 3.391,00 euros per cada nou membre computable de 

la família. 

En funció del llindar en que es trobi l’estudiant s´estableix la següent puntuació: 

 

Renda familiar  Puntuació (de 0 a 50) 

Llindar 1 50 

Llindar 2 30 

Llindar 3 20 

Altres  Exclòs 

 

8.2. Patrimoni. Es prenen de referència els llindars familiars fixats al Reial Decret vigent en el dia d’inici del 

període de presentació de sol·licituds, pel qual s'estableixen els llindars de renda de les beques de caràcter 

general del Ministeri. En el seu defecte s’aplicaran els següents criteris fixats a l’Annex I (Càlcul de la renda i 

patrimoni familiar computable i llindar) d’aquestes bases. 

 

8.3. Expedient acadèmic. Es distingeix per nivells segons la nota mitjana obtinguda fins al moment en els 

estudis de Batxillerat o CFGS: 
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Expedient acadèmic Puntuació (de 0 a 30) 

Nota igual o superior a 9 30 

Nota igual o superior a 7 i inferior a 9  20 

Nota igual o superior a 6 i inferior a 7 10 

Nota inferior a 6 0 
 

 

8.4. Procedència geogràfica. La justificació de residència a Mataró o algun municipi del Maresme, amb una 

antiguitat mínima d´un any a data de la presentació de la sol·licitud, donaria dret a obtenir la següent 

puntuació: 
 

Procedència geogràfica Puntuació (de 0 a 20) 

Resident a Mataró 20 

Resident al Maresme  10 

Altres procedències 0 
 

 

8.5. Estudis d´enginyeria. Els i les estudiants que sol·licitin la beca per als estudis d´enginyeria que 

s’imparteixen a TecnoCampus  tindran dret a obtenir la següent puntuació: 

 

Estudis Puntuació (de 0 a 20) 

Estudiant d’enginyeria (noia) 20 

Estudiant d’enginyeria (noi) 10 

Altres estudis  0 

 

9. Termini de resolució. 
 

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució que es dicti és d’1 mes, a comptar des de l’endemà de 

la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds que es fixi en la present convocatòria, i 

en tot cas abans de la finalització del període de preinscripció universitària. Transcorregut aquest termini, si 

no s’ha dictat i notificat resolució expressa, la sol·licitud s’entendrà desestimada. 

 

10. Notificacions. 

 

La resolució de concessió o denegació de l’ajut serà publicada a la web del TecnoCampus. Addicionalment a 

l’esmentada publicació, podrà ser informada directament als sol·licitants de la beca. 

 

11. Reclamacions. 
 

11.1. Contra la resolució de concessió o denegació, les persones interessades podran interposar 

reclamació en un termini de tres dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de la resolució a la 

pàgina web del TecnoCampus. La resolució tindrà caràcter definitiu transcorregut el termini de 

reclamacions. 

11.2. La presentació a la convocatòria suposa l'acceptació d'aquestes bases. Qualsevol aspecte que no hi 

sigui previst serà resolt per la Comissió de valoració. 

 

12. Obligacions de les persones beneficiàries. 

 

12.1. Són obligacions dels beneficiaris d’aquestes beques, les següents:  

 

a) Justificar davant l’òrgan concedent el compliment dels requisits i les condicions que determini la 

concessió o el gaudiment de la beca, mitjançant els justificants indicats a les bases. 
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b) Informar a la Fundació TecnoCampus sobre qualsevol alteració de les condicions tingudes en compte  

per a la concessió de la beca. 

 

13. Revisió i/o revocació de la beca. 

 

13.1. Són causes de revisió i/o de revocació de les beques les següents:  

 

a) Superar els llindars de renda familiar i els llindars de patrimoni establerts a la base 8.1. i 8.2. 

b) No complir amb les obligacions establertes al punt 12 d’aquestes bases. 

c) No complir amb les obligacions establertes en el punt 15 d’aquestes bases. 

 

14. Incompatibilitats i concurrència. 

 

Les beques previstes en aquestes bases reguladores no són compatibles amb qualsevol altra subvenció 

obtinguda pel beneficiari destinada a cobrir les despeses de matrícula. Per tal de no incórrer en 

incompatibilitat, es considerarà implícitament que les persones beneficiàries de la beca TecnoCampus que 

obtinguin també la beca del Ministeri renuncien a la beca TecnoCampus. En cas que l’import d’aquesta sigui 

superior a la beca del Ministeri, es compensarà a l’estudiant pel valor de la diferència en concepte d’ajut per 

a despeses no relacionades amb la prestació de serveis acadèmics. 

 

15. Renovació de la condició de becari.   

 

15.1. Per tal de poder renovar anualment el dret a percebre la beca a partir del segon curs, l’estudiant haurà 

d’acreditar: 
 

• Mantenir les circumstàncies sòcio-econòmiques que van originar la possibilitat de participar en el 

programa, això és, l’acreditació d’una renda familiar computable inferior o igual al llindar 3, així com els 

llindars de patrimoni. 

 

• Complir els següents requisits acadèmics respecte de l’any anterior: 

 

- Els estudiants que siguin beneficiaris d’una beca hauran de matricular-se curs a curs de les assignatures 

i nombre de crèdits que figuren en el respectiu Pla d’Estudis. En el cas de les dobles titulacions han de 

matricular un mínim de 60 crèdits (sense comptar les assignatures anàlogues) per curs acadèmic. A 

aquests efectes, també es computen els crèdits reconeguts. Únicament podran quedar exempts 

d’aquest requisit aquells casos en els que no es pugui assolir aquest nombre de crèdits  bé per motius 

d’organització del pla d’estudis o bé per causes justificades i quan l’estudiant ho sol·liciti de manera 

expressa. 

 

- Si l’estudiant supera totes les assignatures matriculades del curs, la beca es renovarà de manera 

automàtica com a descompte a la matrícula del curs següent, condicionalment a la verificació de 

l’acompliment de la resta de requisits. 

 

- Si a l’estudiant li resta per superar una única assignatura però la nota mitjana de l’expedient acadèmic 

és superior a 6 en les enginyeries, a 6,5 en els graus socials i a 7 en els graus de salut, la beca es podrà 

renovar per al curs següent, condicionalment a la verificació de l’acompliment de la resta de requisits. 

En qualsevol cas, les assignatures suspeses han de superar-se en segona convocatòria. 

 

- Si l’estudiant té dues o més assignatures suspeses d’un curs a l’altre o si una assignatura suspesa de 

cursos anteriors no se supera en segona convocatòria, l’estudiant no té dret a renovar la beca.  
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- Haver sol·licitat la beca de caràcter general del Ministeri per a cada curs acadèmic, mitjançant 

l’aportació del resguard de presentació. 

 
15.2. En el cas de les dobles titulacions, la beca cobrirà només els quatre primers anys acadèmics. 

 

15.3. A la vista de la documentació remesa per la persona candidata, la Comissió de valoració podrà demanar 

altres documents que consideri necessaris per aclarir la seva situació. 

 

 

16. Protecció de dades personals. 

 

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones 

físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, així com la Llei 

Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals 

(LOPDGDD), TecnoCampus informa: 

 

Responsable del Tractament: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME, amb NIF G62034111 i 

domicili a l’Avinguda d’Ernest Lluch, 32 - 08302 Mataró (Barcelona), delegat de protecció de dades; 

rgpd@Tecnocampus.cat; en qualitat de Responsable del Tractament de les dades personals proporcionades 

en aquest document informa: 

Finalitat: Les dades personals facilitades es tractaran per a la realització de les activitats objecte de la present 

convocatòria de beques en els termes que es determini. 

Legitimació: La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és el consentiment que 

atorga l’interessat mitjançant la signatura del formulari de sol·licitud de la beca, en virtut de l’article 6.1.a) 

del RGPD. 

Conservació: Les dades no es conservaran més temps del necessari per a les quals han estat demanades, 

excepte que hi hagi una obligació legal.  

Destinataris: No se cediran les dades a tercers, excepte per obligació legal o amb el consentiment exprés de 

l’interessat. 

Drets: La persona interessada podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació i supressió (Dret a l'oblit), 

limitació de les dades, portabilitat de les dades i oposició, enviant una carta, acompanyada d’una fotocòpia 

del DNI del titular de les dades, adreçada a la Secretaria General de la Fundació Tecnocampus Mataró-

Maresme (Avinguda d’Ernest Lluch, 32. 08302 Mataró) o correu electrònic a; rgpd@Tecnocampus.cat, així 

com presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 

 

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ- MARESME l'informa que compleix amb tots els requisits establerts per 

la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per 

garantir la seguretat de les dades de caràcter personal. 

 

 

 

 

 

 

 

PER A MÉS INFORMACIÓ PODEN DIRIGIR-SE A: 
 

PUNT D’INFORMACIÓ A L’ESTUDIANT – PIE 

TecnoCampus. Edifici TCM1, planta 0 Avinguda Ernest Lluch, 32 (Porta Laietana)  

08302 Mataró (Barcelona) 
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pie@Tecnocampus.cat Tel. 93 702 32 32 

  

mailto:pie@Tecnocampus.cat
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ANNEX I - Càlcul de la renda i patrimoni familiar computable i llindar. 

 

1.- Unitat familiar computable. 
 

A efectes d’aquest procediment, són membres computables de la unitat familiar els que consten en el 

certificat històric municipal de convivència amb el grau de parentiu següent: el pare i la mare o tutor legal, 

si escau; la persona sol·licitant; els germans o les germanes solters menors de 25 anys que convisquin al 

domicili familiar el dia 31 de desembre de 2021 o els de més edat quan es tracti de persones amb discapacitat 

física, psíquica o sensorial, així com els ascendents dels progenitors quan resideixin al mateix domicili. 

Aquesta informació s’acreditarà mitjançant un certificat històric de convivència expedit pel municipi en el 

que la persona  sol·licitant estigui empadronada. 
 

En cas de divorci, separació legal o de fet dels progenitors, no es considera membre computable aquell que 

no convisqui amb la persona sol·licitant. Té, això no obstant, la consideració de membre computable, si 

escau, el nou o la nova cònjuge i la persona unida per anàloga relació, les rendes i el patrimoni de la qual 

s’inclouen en el còmput de la renda i el patrimoni familiar. També es considerarà com a membre computable 

la persona amb ingressos propis que, a la data esmentada anteriorment, convisqui al domicili amb el 

sol·licitant amb qui no hi hagi una relació i no pugui justificar un lloguer d’un pis compartit. 
 

En cas de persones sol·licitants que constitueixin unitats familiars independents, també es consideraran 

membres computables i sustentadors principals el sol·licitant i el o la cònjuge, o si escau, la persona a la qual 

estigui unida en anàloga relació, així com els fills i les filles, si n’hi hagués i que convisquin en el mateix 

domicili. 

 
2.- Càlcul de la renda i patrimoni familiar. 

 

2.1. Per al càlcul de la renda familiar, a l’efecte d’aquest procediment, s’utilitza el següent criteri:   

 

a) La renda familiar s’obté per agregació de les rendes de l’exercici 2021 de cadascun dels membres 

computables que hagin obtingut ingressos, de conformitat amb la normativa reguladora de l’impost sobre la 

renda de les persones físiques En el cas que no siguin les persones sustentadores principals, només se suma 

el 50% de l’import resultant de les corresponents declaracions de l’IRPF.  

 

Per determinar la renda de membres computables que hagin presentat la declaració de l’IRPF, es procedeix 

de la manera següent: 
 

Primer: se suma la base imposable general amb la base imposable de l’estalvi, excloent-ne els saldos 

nets negatius dels guanys i les pèrdues  patrimonials del 2013 a 2020 i el saldo net negatiu dels 

rendiments del capital mobiliari de 2014,2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021 a integrar en la 

base imposable de l’estalvi. 
 

Segon: d’aquest resultat es resta la quota resultant de l’autoliquidació. 
 

b) Per determinar la renda  dels membres computables que obtinguin ingressos propis i no hagin presentat 

declaració de l’IRPF, se segueix el procediment descrit al paràgraf anterior i del resultat obtingut se’n resten 

les despeses a compte efectuades. 

 
2.2. La convocatòria, en parlar de patrimoni es refereix a rendiments que no són del treball (ni de 

prestacions, pensions, etc.): 
o Valors dels béns immobles urbans, excepte l’habitatge habitual (habitatges, apartaments, locals 

comercials, aparcaments i trasters que no formin part de l’habitatge habitual, etc.).  

o Valors dels béns immobles rústics (finques rústiques).  
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o Rendiments de capital mobiliari (interessos de comptes bancaris, de depòsits, dividends, etc.).  

o Guanys patrimonials (guanys procedents de venda d’immobles, venda d’accions, etc.). 

 
➢ El patrimoni del conjunt dels membres computables de la família que no es pot superar, 

independentment de quina sigui la renda familiar computable, serà el següent: 

 
a) La suma dels valors cadastrals de les finques urbanes o rústiques que pertanyin a la unitat familiar, 

excloent- ne l’habitatge habitual, no pot superar la quantia de 42.900,00 (quaranta-dos mil nou-cents) euros. 

En el cas dels municipis en què la data d’efecte de l’última revisió cadastral sigui l’1 de gener de 1990 i el 31 

de desembre de 2002, es multipliquen els valors per 0,49. En el cas que la data de l’esmentada revisió sigui 

posterior al 31 de desembre de 2002, els valors cadastrals es multiplicaran pels valors següents: 
Per 0,43, els revisats al 2003 
Per 0,37, els revisats al 2004 
Per 0,30, els revisats al 2005 i al 2011 
Per 0,26, els revistats al 2006 i al 2009 
Per 0,25, els revisats al 2007 i al 2008 
Per 0,28, els revisats al 2010 
Per 0,32 els revisats al 2012 
Per 0,34 els revisats al 2013 
Per 0,36 els revisats al 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021 

  
Els immobles ubicats a la comunitat foral de Navarra, el valor cadastral es multiplicarà en tot cas per 0,50. 

  
b) La suma dels valors cadastrals de les construccions situades en finques rústiques, exclòs el valor cadastral 

de la construcció que constitueix l’habitatge habitual de la família, no podrà superar els 42.900 euros, sent 

aplicables a aquestes construccions els coeficients multiplicadors, en funció de l’any en que s’hagués efectuat 

l’última revisió cadastral, que s’estableixen en l’apartat anterior. 

  
c) La suma dels valors cadastrals de les finques rústiques exclosos els valors cadastrals de les construccions 

que pertanyen als membres computables de la família no podrà superar 13.130 euros per cada membre 

computable. 

  
d) La suma de tots els rendiments nets reduïts del capital mobiliari més el saldo net positiu de tots els guanys 

i pèrdues patrimonials pertanyents als membres computables de la família no podrà superar 1.700 euros. 

  
No s’inclouran en aquesta suma les subvencions rebudes per l’adquisició o rehabilitació de l’habitatge 

habitual, la renda bàsica d’emancipació ni l’import dels premis en metàl·lic o en espècie obtinguts per la 

participació a jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries fins 1.500 euros. Els guanys patrimonials 

derivats dels premis mencionats es computaran d’acord amb la normativa del Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas.  

  
El valor dels elements indicatius de patrimoni al que es refereix aquest apartat es determinarà de conformitat 

amb el que disposa la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

  
➢ Quan siguin diversos els elements indicatius de patrimoni descrits en els apartats anteriors de què 

disposin els membres computables de la família, es calcularà el percentatge de valor de cada element 

respecte al llindar corresponent. No es puntuarà quan la suma dels percentatges superi el valor de 100. 
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➢ No s’atorgarà puntuació en cas que la suma dels ingressos que s’indiquen a continuació obtinguda pel 

conjunt dels membres computables de la família superi la quantitat de 155.500 euros: 

  
a. Ingressos procedents d’activitats econòmiques en estimació directa o en estimació objectiva. 

b. Ingressos procedents d’una participació dels membres computables desenvolupades a través 

d’entitats sense personalitat jurídica o qualsevol altre classe d’entitat jurídica, una vegada 

aplicat als ingressos totals de les activitats el percentatge de participació en les mateixes. 

  
➢ Als efectes del còmput del valors dels elements als que es refereixen els apartats anteriors, es deduirà 

el 50% del valor dels que pertanyen a qualsevol membre computable de la família, exclosos els 

sustentadors principals. 
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ANNEX II – Document de declaració jurada. 
 

Declaració Jurada   

Dades de la persona sol·licitant 

(Estudiant) 

    

Cognoms i nom   Núm. de DNI NIE  

Adreça   Codi postal 

Població     

Adreça electrònica 

  

Telèfon particular Telèfon mòbil 

  

 Declaro:  
  

Que la documentació que he presentat és verídica i reflecteix la realitat econòmica familiar, tant d’ingressos 

com de patrimoni de tots els membres computables de l’exercici 2021, d’acord amb les bases d’aquesta 

convocatòria. 

 

 

 

 

Signatura de l’estudiant: Localitat i data: 
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