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CONVOCATÒRIA D’AJUT CONVENI PROGRAMA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
UNIVERSITAT DE VIC–UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA 

CURS 2022-2023 

La Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (en endavant UVic-UCC) obre aquesta convocatòria per 
a la concessió d’ajuts als estudiants matriculats a un grau oficial i n’estableix les següents bases reguladores. 

 

1. Sol·licitants 

Poden sol·licitar l’ajut els estudiants matriculats a qualsevol dels graus oficials impartits en el campus Vic 
(FUBalmes i FESS) i en el campus Manresa (FUBages) en el curs acadèmic 2022-2023. Queden exclosos els graus 
interuniversitaris. 

2. Dotació pressupostària i quantia de l’ajut 

L’ajut total de la convocatòria és d’1.000.000 d’euros repartits entre les fundacions en base a criteris econòmics 
i de volum.  

L’import de l’ajut per a l’estudiant correspon a un descompte en la matrícula que es calcularà tenint en compte 
els crèdits matriculats per primera vegada, no es pagaran els crèdits convalidats, reconeguts o repetits, i sempre 
fins un màxim de 60 ECTS excepte els dobles graus que podrà ser superior si el pla d’estudis així ho contempla.  

Concretament el descompte serà de: 

 

Grau % Ajut 
Import 

ajut 
(60ECTS)* 

Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Mestre d'Educació Primària amb Menció en Educació Física* 
73,5ECTS 15%  1.032,05 €  

Medicina (FESS)   2.025,00 €  

Fisioteràpia  

17% 

 1.008,37 €  

Fisioteràpia (Campus Umanresa)   1.007,76 €  

Infermeria (Campus Umanresa)   1.007,76 €  

Podologia (Campus Umanresa)   1.007,76 €  

Biologia  

18% 

 1.010,99 €  

Biomedicina   1.010,99 €  

Biotecnologia   1.010,99 €  

Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport   1.010,99 €  

Comunicació Audiovisual   1.010,99 €  

Enginyeria de l'Automoció   1.010,99 €  

Enginyeria Mecatrònica   1.010,99 €  

Infermeria   1.010,99 €  

Multimèdia. Aplicacions i Videojocs   1.010,99 €  

Periodisme   1.010,99 €  

Psicologia   1.010,99 €  

Publicitat i Relacions Públiques   1.010,99 €  
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Grau % Ajut 
Import 

ajut 
(60ECTS)* 

Màrqueting i Comunicació Empresarial  
19% 

 1.011,52 €  

Nutrició Humana i Dietètica   1.011,52 €  

Administració i Direcció d'Empreses (Campus Umanresa)  

20% 

 1.052,28 €  

Mestre d'Educació Infantil (Campus Umanresa)   1.044,84 €  

Administració i Direcció d'Empreses   1.009,20 €  

Educació Social   1.009,20 €  

Mestre d'Educació Infantil   1.009,20 €  

Mestre d'Educació Infantil / Mestre d'Educació Primària amb Menció en Llengua Anglesa   1.009,20 €  

Grau en Mestre d'Educació Primària   1.009,20 €  

Grau en Teràpia Ocupacional   1.009,20 €  

  *Per a matrícules de menys de 60 ECTS a cursar l’ajut correspondrà a la part proporcional.  

3. Requisits acadèmics 

Estar matriculat en un grau oficial impartit i coordinat per la UVic-UCC del campus Vic (FUBalmes, FESS) o del 
campus Manresa (FUBages) en el curs acadèmic 2022-2023; i per estudiants de segon curs i posteriors haver 
aprovat el 50% dels crèdits cursats el curs anterior. Queden exclosos els graus interuniversitaris. 

 

4. Requisits econòmics 

L’ajut no estableix llindars màxims de renda, únicament que el sol·licitant o els seus sustentadors principals 
estiguin treballant i/o tributant a Espanya, com a mínim, des de l’any 2021. 

 

5. Sol·licitud i documentació 

La sol·licitud s’ha d’omplir en els terminis establerts en aquesta convocatòria a través del campus virtual: 

• Per als estudiants del campus Vic a través de l’autoservei de Beques del Campus Virtual, apartat 
tràmits.  

• Per als estudiants del campus Manresa a través del grup de treball de beques del Campus Virtual.  

La documentació que requereix la convocatòria s’ha d’adjuntar dins de la mateixa aplicació en format PDF en 
el mateix moment en que es tramita la sol·licitud. 

La convocatòria es pot consultar a la pàgina web de la UVic-UCC a l’apartat beques de cada centre. 

La documentació que cal adjuntar en el moment de fer la sol·licitud de l’ajut és la següent: 

• Documentació acreditativa dels ingressos de la unitat familiar corresponents a l’exercici 2021: 

o Fotocòpia completa de la declaració de la renda de l’any 2021 de tots els membres 

computables de la unitat familiar que l’hagin presentat. 
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o Certificat d’ingressos i retencions (IRPF) del 2021, expedit per l’Agència Tributària, de tots els 

membres computables que no hagin presentat la declaració de la renda però hagin treballat. 

Es pot sol·licitar presencialment o en línia al web de l’Agència Tributària. 

o Certificat municipal de convivència expedit per l’ajuntament del teu municipi, en què hi consti 

la data d’alta al padró de tots els residents. 

• En cas de divorci o separació legal o de fet dels pares, cal presentar una fotocòpia de la sentència de 

divorci o conveni de separació.  

• En el cas que el sol·licitant al·legui independència econòmica de la família: 

o Fotocòpia completa de la declaració de la renda del 2021 de la persona sol·licitant. Si no ha 

presentat declaració de la renda, ha de presentar un certificat d’ingressos i retencions de 

l’any 2021 expedit per l’Agència Tributària. Es pot sol·licitar presencialment o en línia al web 

de l’Agència Tributària. 

o Certificat municipal de convivència expedit per l’ajuntament del teu municipi, en què hi consti 

la data d’alta al padró de tots els residents. 

o Còpia del contracte de lloguer del domicili o, en cas de ser-ne propietari, còpia del rebut de 

l’any 2021 de l’impost sobre béns immobles. 

• Qualsevol altra documentació necessària per a la justificació de la situació acadèmica, econòmica o 

personal al·legada per la persona sol·licitant i considerada en els coeficients de la convocatòria, per 

exemple, títols justificatius de situacions familiars (família nombrosa, orfandat, germans ...); 

justificants de situacions ocorregudes (mort progenitors, malalties....). 

La comissió avaluadora pot sol·licitar documentació complementària no establerta en aquesta convocatòria 

sempre que ho cregui oportú per poder resoldre correctament la sol·licitud. Si cal reclamar documentació al 

sol·licitant, se li enviarà un correu electrònic a l’adreça institucional de la UVic-UCC. 

En cas de dubte en els conceptes relatius a la documentació i condicions del càlcul de l’ajut es pot consultar el 

document “Annex informació addicional de beques” disponible a la pàgina web. 

 

6. Termini de presentació de la sol·licitud 

El termini de presentació de la sol·licitud és del 6 de febrer al 27 de març de 2023. 

La presentació de la sol·licitud implica que el sol·licitant coneix i accepta les bases reguladores d’aquest ajut i 

que autoritza la UVic-UCC a verificar les dades necessàries amb altres institucions per resoldre aquesta 

convocatòria. 

 

 

 

https://www.uvic.cat/sites/default/files/annex_informacio_addicional_beques_uvic-ucc_2223_0.pdf
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7. Comissió d’avaluació 

Es constituirà una comissió avaluadora per estudiar i adjudicar les sol·licituds presidida per el/la Vicerector/a 

d’Ordenació Acadèmica, com a vocals gerència de la UVic-UCC, direcció de l’Àrea de Gestió Acadèmica de la 

UVic-UCC, com a representant de la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut la direcció executiva i 

com a representant de la Fundació Universitària del Bages la Vicerectora d’Ordenació Acadèmica del campus 

Umanresa, i finalment actuant de secretari/a un/a tècnic/a de la Unitat de Gestió Econòmica i Beques de la 

UVic-UCC. 

Les funcions de la comissió d’avaluació seran: 

• Proposar la concessió o denegació de les beques fins al límit de crèdit pressupostari disponible per a 
aquesta finalitat, independentment del nombre de beques establertes en la convocatòria. 

• En cas que la comissió valori que no hi ha un número suficient de candidats que compleixin els 
criteris, es reserva el dret d’anul·lar la convocatòria. 

• Demanar a la persona sol·licitant de l’ajut documentació complementària per tal de resoldre 
situacions concretes. 

• Ponderar situacions d’excepcionalitat (malalties greus, accidents i altres) que hagin impedit a la 
persona sol·licitant superar els requisits previstos en aquesta convocatòria, sempre que aquests fets 
s’acreditin fefaentment. 

• Proposar la denegació de l’ajut en cas de que hi hagi ocultació de dades personals, patrimonials o 
econòmiques. 

• La comissió d’avaluació pot aplicar altres criteris de selecció i avaluació per assegurar una inversió 
correcta dels recursos pressupostaris que s’hi destinen. 

 

8. Criteris d’avaluació 

L’adjudicació dels ajuts serà mitjançant l’ordenació de l’estudiantat en base a coeficients recollits en l’annex I 

que valoren diferents situacions personals, acadèmiques, econòmiques i socials de l’estudiant. 

Totes les circumstàncies que presenta el sol·licitant de l’ajut han d’estar acreditades amb la seva 

documentació oficial i adjuntada a la sol·licitud en els terminis establerts en aquesta convocatòria. 

En el cas que es produeixi empat en el sumatori de coeficients entre sol·licituds, aquestes s’ordenaran en 

funció de la nota d’accés a la universitat pels sol·licitants de nou accés o a través de la nota mitjana de 

l’expedient del curs anterior pels sol·licitants de 2n cursos i posteriors. 

 

9. Incompatibilitats 

L’ajut convocat és compatible amb totes les beques i ajuts propis, així com també amb la beca general del 
Ministeri d’Educació i Formació Professional, excepte amb la beca UAT‐ La Universitat a l’Abast de Tothom. 
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10. Resolució 

La resolució provisional es comunicarà al sol·licitant el 28 d’abril de 2023 a través de l’aplicació d’autoservei 

de beques del Campus Virtual i/o per correu electrònic. 

En aquesta data es resoldran favorablement un import inferior del nombre d’ajuts a assignar, a l’espera de la 

resolució de les al·legacions, en que s’acabarà adjudicant tot el fons. 

 

11. Pagament de l’ajut 

L’import de l’ajut s’aplicarà a matrícula en format de descompte. La Universitat podrà compensar les 

quantitats pendents de pagament en concepte de matrícula per part de l’estudiant amb les beques que 

s’hagin atorgat a aquest. 

 

12. Revocació de l’ajut 

La comissió d’avaluació podrà revocar l’ajut si es produeix qualsevol de les circumstàncies següents: 

• Es detecta que hi ha hagut ocultació de dades o falsedat en la documentació aportada o consignada 
en la sol·licitud. 

• El sol·licitant es dona de baixa total o parcialment. 

• Qualsevol altra modificació que comporti que el sol·licitant ja no reuneix els requisits establerts en la 
convocatòria per l’atorgament de l’ajut. 

 

13. Renúncia de l’ajut 

La persona beneficiària de l’ajut ha de comunicar la renúncia mitjançant un escrit adreçat al president de la 
comissió d’avaluació, en el qual ha d’exposar el motiu de la renúncia. En cas que el sol·licitant renunciï a l’ajut 
haurà de retornar l’import de la matrícula rebut en concepte d’ajut. 

La comissió d’avaluació determinarà en cada cas si l’ajut concedit s’adjudica a un altre estudiant. 

 

14. Al·legació 

Contra la resolució de l’ajut, els interessats poden interposar una reclamació a través de l’aplicació 

d’autoservei de beques del Campus Virtual. 

El termini de presentació de les reclamacions és des del 2 al 9 de maig de 2023. 

L’al·legació, juntament amb la documentació que justifica la reclamació, cal enviar-la telemàticament a través 

de l’eina d’autoservei de beques del Campus Virtual a l’apartat de tràmits, per als estudiants del campus Vic, i 

al campus virtual a través del grup de treball Beques per als estudiants del campus Manresa, sempre en els 

terminis establerts en aquesta convocatòria.  

La resolució de les reclamacions es comunicarà al sol·licitant de l’ajut a través de l’aplicació d’autoservei de 

beques del Campus Virtual i/o correu electrònic en data 23 de maig de 2023.  
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ANNEX I 

 

Situacions ocorregudes durant els anys 2021 i 2022 
Defunció d'un dels progenitors1  5,00 
Defunció dels dos progenitors1  10,00 
Malaltia greu d'algun dels membres que componen la família o del sol·licitant  2,00 
Un progenitor a l'atur amb subsidi1  0,10 
Un progenitor a l'atur sense subsidi1  0,20 
Dos progenitors a l'atur amb subsidi1  0,20 
Dos progenitors a l'atur sense subsidi1  0,30 
El/la sol·licitant de l'ajut té un familiar de primer grau al seu càrrec  1,00 

 
Renda per càpita del nucli familiar 

De 0 a 30.000€  1,50 
De 30.001€ a 40.000€  1,25 
>40.001€  ‐1,00 

 
Distància del domicili familiar (cens) ‐ transport 

Menys de 20 km  1,00 
De 21 a 80 Km  1,25 
Més de 81 Km  1,50 

 
Tram del preu de l'estudi 

<90 €  0,80 
91€‐199€  1,00 
>200 €  1,50 

 
Altres beques i ajuts 

Si ha obtingut alguna beca pròpia  ‐1,00 
No ha obtingut cap beca pròpia  1,00 

 
Situacions familiars 

Títol de família nombrosa general 0,50 
Títol de família nombrosa especial 0,25 
Títol de família monoparental especial  0,25 
Títol de família monoparental general 0,50 
Altres germans del sol·licitant estudiant a la UVic‐UCC en el mateix curs acadèmic  1,00 
Estudiant orfe d'un dels progenitors sense pensió d'orfandat  0,20 
Estudiant orfe dels dos progenitors sense pensió d'orfandat  0,30 
Estudiant orfe d'un dels progenitors amb pensió d'orfandat  0,10 
Estudiant orfe dels dos progenitors amb pensió d'orfandat  0,15 
Sol·licitant que treballa i estudia alhora  1,50 
Sol·licitant víctima de violència de gènere  1,00 
Discapacitat del sol·licitant ≥33% 1,00 
 

 
 
 

 
1 En cas de dependència econòmica dels progenitors per part de l’estudiant  
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Coeficients acadèmics 

Matriculat a 60 crèdits (inclou crèdits matriculats i reconeguts)  2,00 
Matriculat de 48 a 59 crèdits (inclou crèdits matriculats i reconeguts)  1,00 
Matricula inferior a 18 crèdits (inclou únicament crèdits cursats) ‐5,00 
Aprovar 100% crèdits curs anterior (criteri només aplicable a 2n curs i posteriors)  2,00 
Aprovar 70% crèdits curs anterior (criteri només aplicable a 2n curs i posteriors)  1,00 
Nota d'accés superior a 7 (criteri només aplicable a estudiants de nou accés)  2,00 


