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PROGRAMA DE BEQUES UAT ‘’UNIVERSITAT A L’ABAST DE TOTHOM’’ 

CURS 2021-2022 

D’acord amb el document de bases aprovat pel Consell de Govern de la Universitat de Vic – Universitat 
Central de Catalunya (en endavant UVic-UCC) i de conformitat amb la Fundació Universitària Balmes, 
la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut i la Fundació Universitària del Bages, 
s’estableixen les següents bases reguladores: 

1. Objectius de la beca 

Oferir oportunitats d’accés a la universitat a joves estudiants de batxillerat o CFGS amb bones 
trajectòries escolars però baixes o nul·les expectatives de fer una carrera universitària.  

Contribuir a la promoció social i cultural de joves fills o filles de famílies amb dificultats econòmiques 
i/o en risc d’exclusió social.  

2. Finançament i estructura econòmica de la beca 

L’estudiant que obtingui un ajut del programa UAT únicament haurà d’abonar un terç de l’import de 
la matrícula i, a més, les taxes i assegurances associades a la matrícula. Els dos terços restants 
quedaran coberts de la manera següent:  

• Un terç a càrrec de la Fundació titular del grau universitari al qual l’estudiant s’ha matriculat. 

• Un terç a través del fons econòmic propi del programa UAT. 

En cas que la persona sol·licitant es matriculi d’un nombre de crèdits inferior a 60, la quantia de la 
beca serà proporcional als crèdits dels quals s’hagi matriculat per primera vegada. 

3. Beneficiari de la beca 

Les candidatures per a l’obtenció de la beca UAT han de ser presentades des dels centres 
d’ensenyament secundari. Han de ser estudiants que es volen matricular a un grau oficial de la UVic-
UCC el curs acadèmic 2021-2022, que procedeixin de centres d’ensenyament secundari del Bages, 
d’Osona i el Moianès, que estiguin empadronats en alguna d’aquestes comarques i que presentin una 
necessitat educativa associada a un context familiar poc o gens facilitador per a l’accés i continuïtat 
dels estudis universitaris. 

4. Nombre de beques 

Per al curs 2021-2022 es convoquen un total de 7 beques UAT: 
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• 4 ajuts per a estudiants matriculats a estudis de grau oficial de la Fundació Universitària 
Balmes, Campus UVic (un ajut per Facultat). 

• 2 ajuts per a estudiants matriculats a estudis de grau oficial de la Fundació Universitària del 
Bages, Campus UManresa (un ajut per Facultat). 

• 1 ajut per estudiants matriculats al Grau en Medicina de la Fundació d'Estudis Superiors en 
Ciències de la Salut. 

La beca podrà renovar-se cada curs fins a la finalització dels estudis, si es compleixen els requisits que 
estableix aquesta convocatòria i així ho considera la comissió d’avaluació. 

5. Requisits  

5.1 Requisits generals 

• Haver obtingut plaça en un dels graus que s’acullen en aquesta convocatòria segons els 
requisits d’accés a la Universitat i el procés de preinscripció universitària.  

• Matricular-se d’un grau oficial a la UVic-UCC en el curs acadèmic 2021-2022. 

• Procedir d’un centre educatiu de secundària i estar empadronat en un municipi del Bages, 
Osona i Moianès. 

• Que la persona sol·licitant o els seus sustentadors principals estiguin treballant i/o tributant a 
Espanya, com a mínim, des de l’any 2020. 

• L’estudiant, un cop seleccionat i abans de fer efectiva la beca, es compromet i signa un 
document d’acceptació de la beca que estableix:  

o Incorporar-se al programa de mentoria associat a la beca i a realitzar el seguiment 
establert en aquest programa. 

o Finalitzar els estudis de grau al qual l’estudiant becat s’ha matriculat. 

o Complir els requisits acadèmics i econòmics que constaran en el document per a la 
renovació de la beca UAT en els cursos posteriors. 

• Si l’estudiant no ha complert els 18 anys, el document de compromís l’haurà de signar el pare/ 
la mare o el/la tutor/a legal. 

5.2 Requisits acadèmics (matrícula de primer curs) 

• Haver assolit una nota mitjana de Batxillerat o de CFGS igual o superior a 7. 
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• Matricular-se de 60 crèdits a cada curs acadèmic. Excepcionalment l’alumne podrà matricular 
menys crèdits sempre que el/la mentor/a i la comissió avaluadora ho considerin oportú.  

• Els crèdits convalidats, reconeguts o adaptats, no es tindran en compte per al còmput del 
mínim de crèdits de la matrícula. La comissió avaluadora estudiarà casos concrets si així ho 
creu oportú.   

5.3 Requisits econòmics 

• Els ingressos del nucli familiar, no poden superar el primer llindar econòmic que estableix la 
beca de caràcter general del Ministeri d’Educació de l’Estat espanyol. 

6. Mentoria i seguiment acadèmic de l’estudiant 

L’estudiant que s’acull a aquest ajut s’incorpora al programa de mentoria associat a la beca, i es 
compromet a seguir les activitats que es proposin des de l’esmentat programa i que un/a mentor/a li 
faci un seguiment acadèmic.  

7. Proposta de sol·licitud i documentació 

Els centres de secundària del territori establert en aquesta convocatòria disposen del coneixement 
per identificar estudiants amb talent i vocació que ateses les condicions personals, familiars i/o 
econòmiques no tinguin possibilitats ni expectatives per a la formació universitària. Cada centre podrà 
proposar un/a estudiant que en el curs 2020-2021 estigui finalitzant el segon curs de batxillerat o el 
segon curs de cicle formatiu de grau superior i que vulgui continuar la seva formació a la Universitat 
en alguns dels estudis de la UVic-UCC. 

Per a la proposta, el centre educatiu ha de fer arribar l’imprès de sol·licitud i la documentació 
corresponent  en format PDF a uat@uvic-ucc.cat dins del termini establert per aquesta convocatòria. 

La documentació que cal adjuntar amb el full de sol·licitud és: 

• Fotocòpia del NIF/NIE de l’estudiant proposat i de tots els membres computables de la unitat 
familiar de 14 anys o més. 

• Document acreditatiu de l’expedient provisional de l’estudiant amb la nota mitjana orientativa 
o definitiva de Batxillerat o de Cicle Formatiu de Grau Superior. 

• Carta de presentació del centre educatiu, signada per la direcció i avalada per el/la tutora i/o 
orientadora educativa si s’escau, que justifiqui l’elecció del/de la candidat/a. 

• Carta de motivació de l’estudiant que vol continuar els seus estudis. 

• Documentació acreditativa dels ingressos de la unitat familiar corresponents a l’exercici 2020:  

mailto:uat@uvic-ucc.cat
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o Fotocòpia completa de la Declaració de la Renda de l’any 2020, de tots els membres 
computables de la unitat familiar que l’hagin presentat. 

o Certificat d’Ingressos i Retencions (IRPF) del 2020, expedit per l’Agència Tributària, de 
tots els membres computables que no hagin presentat la declaració de renda, però 
hagin treballat.  

o 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–familiar: 

o Fotocòpia completa de la Declaració de Renda del 2020 del sol·licitant, i si no ha 
presentat declaració de la renda, haurà de presentar un Certificat d’Ingressos i 
Retencions de l’any 2020 expedit per l’Agència Tributària.  

o Certificat d’empadronament col·lectiu expedit per l’ajuntament del municipi on 
resideix i on hi consti la data d’alta al padró de tots els residents. 

o Còpia del contracte de lloguer del domicili o si n’és el propietari, còpia del rebut de 
l’any 2020 de l’Impost de Béns Immobles.  

• Document acreditatiu de discapacitat en cas de tenir-ne. 

• Qualsevol altra documentació necessària per a la justificació de la situació acadèmica, 
econòmica o personal: Informe dels serveis socials o una altra institució competent que 
acrediti o avali les circumstàncies personals i econòmiques del sol·licitant i de la seva família. 

La comissió avaluadora podrà sol·licitar documentació complementària no establerta en aquesta 
convocatòria sempre que ho cregui oportú per la correcta resolució de la beca. Les persones aspirants 
podran ser convocades a una entrevista per valorar la situació i perquè, si s’escau, signin el document 
de compromís. 

Si cal reclamar documentació al sol·licitant, se li enviarà un correu electrònic a través del centre de 
secundària que ha presentat la proposta. 

8. Termini de presentació de la sol·licitud 

Hi haurà dos terminis de presentació de sol·licituds de la convocatòria 2021-2022: 

• Primer període: de l’1 de juny al 9 de juliol de 2021 

• Segon període: del 12 de juliol al 21 de setembre de 2021 
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La presentació de la sol·licitud implica que el centre de secundària i el/la estudiant sol·licitant coneixen 
i accepten la normativa d’aquest ajut i que autoritzen la UVic-UCC a verificar les dades necessàries 
amb altres institucions per resoldre aquesta convocatòria. 

9. Comissió d’avaluació  

Es constituirà una comissió avaluadora que dependrà del Rectorat de la UVic-UCC per analitzar i 
avaluar les propostes rebudes, adjudicar o denegar els ajuts UAT, i portar a terme totes aquelles 
valoracions necessàries per a les adjudicacions dels ajuts 

Els criteris que la comissió tindrà en compte per a l’avaluació de cada candidat/a són: 

• L’expedient acadèmic de l’estudiant. 

• La situació social i personal de l’estudiant a partir dels documents aportats. 

• La situació econòmica familiar a partir dels documents aportats. 

• Si l’estudiant té una discapacitat legalment reconeguda. 

Totes les circumstàncies que presenti l’estudiant hauran d’estar acreditades amb la seva 
documentació oficial en els terminis establerts. 

10. Incompatibilitats 

La concessió d’aquest ajut és incompatible amb qualsevol beca pròpia de la UVic-UCC i de les 
fundacions participants a la convocatòria. En cap cas la suma de totes les beques, ajuts o premis rebuts 
pot superar l’import total de la matrícula. Si és el cas, l’estudiant haurà d’abonar la diferència. 

Si s’ha atorgat alguna beca, ajut o premi amb fons de la UVic-UCC abans o després de la resolució 
d’aquest premi, l’estudiant ha d’escollir quin dels ajuts accepta i a quin renuncia. La UVic-UCC es 
posarà en contacte amb l’estudiant per comunicar-li que s’ha produït aquesta incompatibilitat i aquest 
ha de comunicar a uat@uvic-ucc.cat quina beca, ajut o premi escull. 

La beca UAT és compatible amb beques externes. En cas que l’estudiant gaudeixi d’altres beques que 
cobreixin el concepte de matrícula, la beca UAT cobrirà la part restant de forma proporcional segons 
el que s’especifica en l’apartat 2 d’aquesta convocatòria.  

11. Resolució  

La resolució serà comunicada al centre sol·licitant i a l’estudiant a través del correu electrònic facilitat 
en la sol·licitud: 

• Resolució del primer període: 21 de juliol de 2021 

mailto:uat@uvic-ucc.cat
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• Resolució del segon període: 30 de setembre de 2021 

12. Forma de pagament de la beca 

El pagament de la beca es fa efectiu en el moment de formalitzar la matrícula i s’aplicarà una deducció 
de les dues terceres parts de l’import total de la matrícula, exceptuant les taxes i assegurances que 
aniran a càrrec de l’estudiant juntament amb la tercera part restant. 

Si la persona beneficiària de la beca té algun import de la matrícula pendent de pagament, la beca es 
descomptarà de l'import a pagar. 

13. Revocació de la beca 

La comissió d’avaluació podrà revocar la beca 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. 

• L’estudiant tanca el seu expedient o es dona de baixa durant el curs. 

• Si la suma total de les beques o ajuts rebuts durant el curs acadèmic és superior a l’import que 
ha pagat per la matrícula i no ho ha declarat. 

• Si s’incompleixen els compromisos signats en el document d’acceptació de la beca UAT. 

La comissió haurà de determinar si cal que el sol·licitant retorni l’import de la beca que ha rebut i en 
quines condicions ho ha de fer. 

14. Renúncia de la beca 

La persona beneficiària 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 i adjuntar-hi la documentació 
acreditativa del motiu exposat. 

En cas que l’estudiant renunciï a la beca haurà de retornar l’import rebut en concepte d’ajut. 

15. Al·legació 

Contra la resolució de la beca, els interessats poden interposar una reclamació segons model genèric 
d’al·legació publicat a la pàgina web de la UVic-UCC. 

https://www.uvic.cat/beques

