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BEQUES UALUMNI A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR 
             Curs 2020-2021 

 
1. Objectiu 
Les Beques UAlumni a Cicles Formatius de Grau Superior són una iniciativa d’UAlumni, l’entitat que 
aglutina els antics alumnes de la UVic-UCC i que permet mantenir el contacte amb les diferents 
generacions d’exestudiants, tenir cura de la seva trajectòria professional potenciant la seva formació 
permanent i oferir-los serveis i avantatges que siguin del seu interès.  
Aquestes beques tenen com a objectiu esdevenir una ajuda per als estudiants que volen accedir a un 
cicle formatiu de grau superior (en endavant CFGS) de la UVic-UCC.  

 
2. Persones beneficiàries  
Les beques UAlumni a Cicles Formatius de Grau Superior van dirigides a estudiants que vulguin accedir 
als cicles formatius de grau superior en Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius, en Desenvolupament 
d’Aplicacions Multiplataforma i en Màrqueting i Publicitat impartits al Campus Professional de la UVic-
UCC. 
 
3. Requisits 

 
3.1. Requisits generals:  

- Tenir la ciutadania de qualsevol estat membre de la Unió Europea. En el cas de l’alumnat no 
comunitari, és aplicable el que disposa la Llei orgànica 2/2009, d’11 de desembre, de reforma de 
la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva 
integració social i, per tat, es requereix que l’estudiant més gran de 18 anys estigui en situació de 
residència. 

- No haver estat becat anteriorment per UAlumni. 
- Signar l’autorització perquè un cop finalitzat el CFGS, l’estudiant becat passi a ser membre 

d’UAlumni automàticament.  
 

3.2. Requisits acadèmics: 
 

- Estar matriculat a un dels CFGS esmentats a l’apartat 2 d’aquestes bases. 
- Tenir una nota mitjana de la titulació d’un mínim de 6,5, que doni accés al CFGS. 

 
3.3. Requisits econòmics:  
3.4.  

Per a l’adjudicació de l’ajut se seguirà el procediment i s’aplicaran els llindars de renda i patrimoni establerts 
en aquest punt. 

 



 
 

2 
                      

Per tenir accés a l’ajut, la renda de la unitat familiar de la persona sol·licitant no podrà superar els llindars 
següents: 

 

 Famílies d’un membre  ..............................  19.014,00 euros 

 Famílies de dos membres  .........................  28.775,11 euros 

 Famílies de tres membres  .........................  34.970,56 euros 

 Famílies de quatre membres  ....................  41.595,52 euros 

 Famílies de cinc membres .........................  46.485,96 euros 

 Famílies de sis membres  ...........................  50.180,00 euros 

 Famílies de set membres  ..........................  52.278,00 euros 

 Famílies de vuit membres  .........................  55.812,00 euros 

 

A partir del vuitè membre, s’afegiran 3.526,00 euros per cada membre computable. 

La renda neta familiar s’obté calculant la suma dels ingressos propis obtinguts per cadascun dels membres 
computables de la unitat familiar, independentment de la seva procedència, durant l’any 2019. En el cas dels 
ingressos obtinguts pels membres que no siguin el cap de la unitat familiar o el seu cònjuge, només es 
computarà el 50%. 

Per al càlcul de la renda familiar són membres computables de la família el pare, mare, o el tutor legal, la 
persona sol·licitant, els/les germans/es menors de 25 anys que convisquin al domicili familiar a 31 de 
desembre de 2019 i els de més edat quan es tracti de persones amb una discapacitat física, psíquica i 
sensorial, així com els ascendents dels pares (avis) que justifiquin residir al mateix domicili mitjançant un 
certificat d’empadronament. 

En cas de divorci, separació legal o de fet dels pares, no es considera membre computable el pare o la mare 
que no convisqui amb el sol·licitant de l’ajut, sens perjudici que a la renda familiar s’inclogui la seva 
contribució econòmica. Té la consideració de membre computable, si escau, el nou cònjuge o la persona 
unida per relació anàloga. Per això les rendes i el patrimoni d’aquesta persona s’inclouen en el còmput de la 
renda i el patrimoni familiar. 

En cas que la mateixa persona sol·licitant formi una unitat familiar independent, es consideraran membres 
computables el o la cònjuge o, si escau, la persona a la qual estigui unida en relació anàloga, així com els fills 
d’aquesta unió. 

En cas que la persona sol·licitant al·legui independència familiar i econòmica, ha de justificar fefaentment 
aquesta condició mitjançant documents que ho demostrin: 
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• Mitjans econòmics, el sol·licitant haurà de demostrar que té uns ingressos no inferiors al salari mínim 
interprofessional establert pel Ministeri de Treball i Immigració per a l’any 2019 en el Reial Decret 
1077/2017, de 29 de desembre, que és de 735,90 euros/mes, essent el còmput anual no inferior a 
10.302,60 euros anuals. En cas contrari s’entendrà que la independència no està provada i la beca serà 
denegada. 

• Personal: la titularitat del seu domicili familiar (lloguer o propietat) corresponent a l’any 2019 
• Certificat municipal de convivència expedit per l’Ajuntament corresponent al seu domicili familiar. 

 

De no justificar-ho, la sol·licitud serà denegada. 

No s’acceptaran canvis en el nombre de membres computables de la unitat familiar llevat que es justifiqui 
adequadament aquesta modificació. 

A efectes de l’ajut, la renda familiar s’obté per agregació de les rendes de l’exercici 2019 de cadascun dels 
membres computables de la unitat familiar que hagin obtingut ingressos. 

Per determinar la renda dels membres computables que hagin presentat declaració per a l’impost sobre la 
renda de les persones físiques, es procedeix de manera següent: 

 

  Base imposable general 

 + Base imposable de l’estalvi  

- Quota resultant de l’autoliquidació 
 

Per determinar la renda dels membres computables que obtinguin ingressos propis i no hagin presentat la 
declaració de renda, però presentin el certificat d’ingressos i retencions expedit per l’Agència Tributària, es 
procedeix de la manera següent: 

 

  Retribucions 

 - Retencions 

 - Cotitzacions 

 
4. Quantia de la beca 
La dotació de la beca consisteix en un descompte de 500€ en l’import del primer curs de l’estudi de CFGS, 
exceptuant les taxes acadèmiques i les assegurances, que aniran a càrrec de l’estudiant.  
Per poder-se presentar a les beques, cal estar matriculat/ada de totes les assignatures del primer curs 
del CFGS que correspongui. 
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L’import total que UAlumni destinarà a les beques a Cicle Formatiu de Grau Superior serà de 2.500€, que 
es repartiran en 5 beques de 500€ cadascuna. 
 
5. Pagament de la beca 
La beca es farà efectiva durant el mes de febrer de 2021 en funció del sistema de pagament escollit per 
l’estudiant becat en el moment de formalitzar la matrícula. 
En cas que l’estudiant ja hagi fet el pagament total de la matrícula es farà un abonament íntegre de la 
beca al seu número de compte bancari. En cas que l’estudiant faci pagament fraccionat es descomptarà 
la part proporcional de la beca a les següents mensualitats de manera que a final de curs s’hagi abonat 
la totalitat de la beca a l’estudiant. 
 
6. Sol·licituds 
La sol·licitud d’aquesta beca es podrà obtenir a la pàgina web: https://www.uvic.cat/campus-
professional/beques-ajuts  en els terminis establerts en la present convocatòria. 
La documentació que cal adjuntar a l’imprès degudament omplert és la següent: 
- Resguard de la matrícula al cicle formatiu de grau superior, amb el detall de les assignatures 

matriculades. 
- Certificat amb la nota mitjana de l’expedient acadèmic de la titulació que dona accés a l’estudi. 
- Carta de motivació on el candidat expliqui per què vol accedir als estudis. 
- Document acreditatiu de la minusvalidesa del sol·licitant, si escau. 
- Fotocòpia de la declaració de renda del 2019 de tots els membres computables de la unitat familiar. 

En el supòsit que no estiguin obligats a fer la declaració de renda hauran d’aportar certificat 
d’imputacions d’IRPF de l’any 2019 expedit per Hisenda Tributaria. 
 

- Si la unitat familiar és independent (l’estudiant viu tot sol) s’ha de presentar la següent 
documentació: 

o Document acreditatiu de la titularitat del seu domicili familiar (lloguer o propietat) 
corresponent a l’any 2019. 

o Certificat municipal de convivència expedit per l’ajuntament corresponent al seu domicili 
familiar. 
 

La comissió avaluadora podrà sol·licitar documentació complementària no establerta en aquesta 
convocatòria sempre que ho cregui oportú per a la correcta resolució de la beca. 
 
7. Termini de presentació de sol·licituds 
La sol·licitud degudament omplerta, juntament amb la documentació requerida, s’ha d’entregar 
presencialment a la secretaria del centre. 
El període per presentar la sol·licitud i la documentació requerida és del 18 de setembre al  20 d’octubre 
de 2020. 
La presentació de la sol·licitud comporta que la persona sol·licitant coneix i accepta aquestes bases, que 
regeixen la concessió d’aquesta beca. 

https://www.uvic.cat/campus-professional/beques-ajuts
https://www.uvic.cat/campus-professional/beques-ajuts


 
 

5 
                      

 
8. Comissió avaluadora 

 
Per a la valoració de les sol·licituds presentades des d'UAlumni es crearà una comissió avaluadora 
formada per: 
 
- President/a d’UAlumni. 
- Director/a del Servei de Carreres Professionals de la UVic-UCC. 
- Gerent de la UVic-UCC 
- Directora del Campus Professional de la UVic-UCC 

 
Cadascuna d’aquestes persones podrà delegar en qui consideri oportú. 

 
En l’estudi de les sol·licituds, la comissió avaluadora tindrà en compte: 
 
• Que l’estudiant compleixi els requisits establerts en aquesta convocatòria i que la documentació 

s’ajusti al que disposen aquestes bases. 
• Ponderar situacions d’excepcionalitat (malalties greus, accidents i altres) que hagin impedit al 

sol·licitant superar els requisits previstos en aquesta convocatòria, sempre que s’acrediti 
fefaentment. 

• Davant d’un empat, la comissió avaluadora tindrà en compte altres aspectes (carta de motivació, 
situació de minusvalidesa de la persona sol·licitant...). 

 
En cas que la comissió valori que no hi ha un nombre suficient de candidats que compleixin els criteris, 
es reserva el dret a declarar desertes aquestes beques o ampliar el termini de sol·licitud, sempre que ho 
cregui convenient. 

 
9. Resolució 

 
La resolució de la convocatòria es farà pública mitjançant la publicació de llistats a la pàgina web de la 
UVic-UCC la segona quinzena de novembre de 2020. 

 
10. Incompatibilitats 
La concessió d’aquesta beca és incompatible amb qualsevol altra beca, ajut o descompte finançats amb 
fons propis de la UVic-UCC, excepte els descomptes per tipus de pagament. 

 
11. Revocació de la beca 

 
La comissió avaluadora revocarà la beca i exigirà, si escau, la devolució de la totalitat de la quantia 
rebuda, si es produeix qualsevol de les circumstàncies següents: 
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1- Ocultament o falsificació de dades. 
2- En el cas que l’estudiant becat causi baixa total de l’estudi (excepte en casos de força major 

que es valorarà el cas). En aquest supòsit, la comissió avaluadora determinarà si l’import de la 
beca es redistribueix. 

3- Incompliment del que preveuen aquestes bases o d’alguns dels compromisos establerts en els 
requisits de la sol·licitud. 

 


