
Obligacions dels beneficiaris. 
 
Els beneficiaris de les beques que es convoquen per aquesta Resolució queden obligats a: 
 
a) Destinar la beca a la finalitat per a la qual es concedeix, entenent-se per tal la matriculació, 
assistència a classe i superació d'assignatures o crèdits. 
b) Acreditar davant l'entitat concedent el compliment dels requisits i les condicions que 
determinin la concessió o el gaudir de la beca. 
c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació necessàries per verificar, si escau, el 
compliment i efectivitat de les condicions determinants de la concessió de la beca. 
d) Declarar, específicament en els supòsits de canvi d’estudis, el fet d’haver estat becari en 
anys anteriors, així com estar en possessió o en condicions legals d'obtenir un títol acadèmic 
del mateix o superior nivell d’estudis que aquell per al qual se sol·licita la beca. 
e) Comunicar a l'entitat concedent l'obtenció de subvencions o beques per a aquesta finalitat, 
procedents de qualsevol administració o ens públic o privat nacional o internacional. 
f) Posar en coneixement de l'entitat concedent l'anul·lació de matrícula així com també 
qualsevol alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la beca. 
g) Procedir al reintegrament dels fons en els casos previstos a la normativa vigent. 
 
Reintegrament ajudes per incompliment requisits 
 
A la finalització del curs acadèmic, es requerirà als estudiants becaris que superin el 50% 
dels crèdits matriculats a la convocatòria ordinària o extraordinària. 
En el supòsit d'ensenyaments de la branca de ciències i de la branca d'ensenyaments 
tècnics, el percentatge mínim a superar serà del 40%.  
Per calcular aquest percentatge s'exclouran els crèdits convalidats, reconeguts o adaptats. 
En cas contrari, procedirà el 
reintegrament de tots els components de la beca a excepció de la beca de matrícula. 
 

Finalitzes estudis? 

Si els crèdits que has matriculat són els únics que et resten per finalitzar els estudis pots 
optar a la beca completa. 

Però recorda que si tens crèdits pendents de reconeixement, adaptació, etc. fins que no els 
reconeguis, no finalitzes estudis. Per tant, et recomanem fer aquests tràmits al més aviat 
possible. 

Renúncia: 

Recorda que si renuncies a assignatures, pot tenir repercussió en els requisits acadèmics 
exigits per a la concessió de la beca del curs següent,  així com en l’import dels ajuts 
concedits a la beca del curs actual, ja que pots passar d’ajudes completes a parcials. 

 


