
 
 

 

BASES DEL PROGRAMA DE BEQUES  
SOBRE LA MATRÍCULA DELS ESTUDIS  

DE GRAU EN INFERMERIA  
 

CONVOCATÒRIA 
CURS 2021-2022 

 

 

1. Objecte. 

 
L’objecte d’aquestes beques és garantir que els estudiants amb un bon rendiment 

acadèmic puguin continuar els seus estudis en cas que es trobin en una  situació de 

vulnerabilitat.  

Aquests ajuts estan adreçats als i les estudiants del Grau d’Infermeria del Campus 

Docent Sant Joan de Déu (CDSJD) amb, com a mínim, un curs acadèmic (60 ECTS) 

finalitzat al centre, amb un bon rendiment acadèmic i un nivell de renda familiar que 

es trobi per sota del llindar 3 establert a la convocatòria de beques general del 

Ministeri i/o una situació sobrevinguda en el trimestre/semestre anterior al moment 

de la publicació de la convocatòria que afecti de manera greu a l’economia familiar 

(a excepció de situacions sobrevingudes causades per decisions personals, com el 

cas de l’emancipació del domicili familiar). 

 

2. Beneficiaris. 

 
2.1. Podran ser beneficiaris d’aquestes beques les persones que compleixin amb els 

següents requisits: 
 

Matrícula íntegra de 60 ECTS. 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%. 

a) Haver sol·licitat la beca del Ministerio de Universidades o la beca d’estudis 
secundaris post obligatoris. 

b) Haver completat un curs acadèmic (60 ECTS aprovats) al CDSJD. 

c) Haver superat el curs anterior amb una nota mitjana igual o superior a 7. 

d) Tenir nacionalitat d’Estat membre de la Unió Europea i acreditar residència 
a l’Estat espanyol de com a mínim 1 any. 

e) Estar al corrent de pagaments dels imports de matrícula dels cursos 
anteriors al curs en el que es sol·licita l’ajut. 

f) No tenir cap sanció disciplinària en el seu expedient acadèmic. 

 
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. 

2.3. El compliment de les condicions i requisits establerts, no implica 

necessàriament la concessió de l’ajut, donat que sempre estarà subjecte a 

disponibilitats pressupostàries.  



 
 

 

3. Dotació econòmica de les beques i abonament al beneficiari/ària. 
 
La dotació d’aquest programa de beques/ajuts quedarà definit segons disponibilitat 
pressupostària anual. 

En el cas que cap candidat no reuneixi els requisits, aquesta convocatòria pot quedar 
deserta. 

3.1. S’estableixen tres modalitats d’import subvencionat, per períodes anuals 

acadèmics tal i com s’indica a continuació: 

- 4 beques del 90% del cost de  la matrícula 

- 5 beques per cobrir el 50% de la matrícula 

- 5 beques per cobrir el 25% de la matrícula 

 

Aquests ajuts es podran atorgar més d’una vegada, valorant cada any/curs els 
criteris preestablerts a les bases de la convocatòria. En cas d’empats en les 
puntuacions, es prioritzarà a les persones que no hagin rebut prèviament l’ajuda.  

 

3.2. Les beques no cobriran, en cap cas, les taxes acadèmiques (taxes Campus, 

taxes UB..) ni cap altre concepte addicional a la matrícula (preu/crèdit).    

3.3. Si l’estudiant causa baixa durant el curs en el que s’ha atorgat l’ajut, haurà de 

retornar la part proporcional de la beca. 

 

4. Sol·licituds i documentació. 

 
4.1. Els interessats hauran de presentar la sol·licitud de la beca via formulari online 

habilitat a tal efecte a la pàgina web i adjuntar la documentació indicada en el 

punt 4.4. https://www.santjoandedeu.edu.es/grau-en-infermeria/sollicitud-de-

beca-cdsjd-2021-2022 

4.2. La presentació de la sol·licitud comporta l’autorització del Campus Docent Sant 

Joan de Déu 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. 

4.3. El termini de presentació de les sol·licituds i documentació començarà el dia 

15/07/2021 i finalitzarà el dia 15/09/2021 a les 14 hores. Podrà establir-se un 

termini extraordinari de presentació de sol·licituds amb la publicació prèvia a la 

web del Campus Docent Sant Joan de Déu de la corresponent resolució de la 

Direcció del Centre. 

4.4. A  les  sol·licituds d’ajuts caldrà adjuntar la documentació següent: 
  

a) Declaració de la Renda per a l’exercici 2020 i Declaració de Renda per a 

l’exercici 2019 de tots els membres de la unitat econòmica i familiar, a les 

quals podrà adjuntar declaració jurada de les circumstàncies que consideri 

convenients. 

https://www.santjoandedeu.edu.es/grau-en-infermeria/sollicitud-de-beca-cdsjd-2021-2022
https://www.santjoandedeu.edu.es/grau-en-infermeria/sollicitud-de-beca-cdsjd-2021-2022


 
 

 

 Formaran part de la unitat econòmica i familiar, a efectes de la sol·licitud de 

beca del Campus Docent Sant Joan de Déu totes les persones que consten 

en el certificat municipal de convivència, menys els germans o les germanes 

solters majors de 25 anys que convisquin al domicili familiar fins el dia 31 de 

desembre de 2020, excepte els de més edat quan es tracti de disminuïts 

físics, psíquics o sensorials. En cas de sol·licitants que constitueixin unitats 

familiars independents, també es consideren membres computables el 

cònjuge o, si escau, la persona a la qual estigui unida en anàloga relació, així 

com els fills, si n’hi ha. 

b) En cas que cap membre estigui obligat a fer la declaració de renda i segons 

sigui el cas: notificació de pensió, fotocòpia de les nòmines de l’any anterior 

i/o documentació acreditativa del període i la quantia concedits en concepte 

de prestació/subsidi d’atur. En tot cas, el Campus Docent Sant Joan de Déu 

podrà sol·licitar complementar  la informació aportada amb altres documents 

com el certificat d’IRPF per a l’exercici 2020 expedit per l’Agència Tributària. 

c) Declaració jurada referent als ingressos totals dels exercicis 2020 i 2019 

(dos exercicis anteriors a la sol·licitud de la beca) en cas que els ingressos 

econòmics de la unitat familiar computable estiguin pel sota del llindar 1. 

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

de l’habitatge amb la fotocòpia del contracte d’arrendament o escriptures del 

seu habitatge habitual; així com els mitjans econòmics amb els quals compta. 

e) Certificat de convivència col·lectiu expedit pel municipi de residència en data 

recent. 

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

g) Certificat oficial expedit pel centre on es cursen o s’han cursat els estudis que 

donen accés al curs que es vol matricular al Campus Docent Sant Joan de 

Déu, en el que hi constin les notes parcials de les diferents assignatures 

cursades i la nota mitjana d’expedient obtinguda fins al moment. 

4.5. A la vista de la documentació remesa per l’estudiant, la Comissió de valoració 

podrà demanar altres documents que consideri necessaris per aclarir la seva 

situació. 

4.6. Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts en aquestes bases, es 

requerirà al sol·licitant perquè, en el termini de deu dies hàbils, esmeni el 

defecte o adjunti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es 

considera que desisteix de la seva petició. 

 
5. Procediment de concessió. 
 

5.1. El procediment de concessió d’aquestes beques és el de concurrència 
competitiva. 

5.2. L’òrgan instructor del procediment de concessió d’aquestes beques és la 



 
 

 

Comissió de Valoració que serà constituïda, a aquest efecte, per la Directora 

del Campus Docent Sant Joan de Déu o persona en qui delegui, pel cap 

d’Estudis del Grau en Infermeria o persona en qui deleguin, per la cap dels 

servei de Gestió Acadèmica del Campus i un representant del Patronat.  

5.3. L’òrgan competent per dictar les resolucions d’adjudicacions de les beques és la 

Direcció del Campus Docent Sant Joan de Déu.  

5.4. La Comissió de valoració elaborarà un informe de valoració dels candidats 

d’acord amb els criteris d’atorgament establerts en el punt 7 d’aquestes bases. 

L’informe inclourà la classificació dels candidats per ordre decreixent i serà elevat 

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

correspongui. 

5.5. 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 o de cicles formatius. 

Transcorregut aquest termini, si no s’ha dictat i notificat resolució expressa, la 

sol·licitud s’entendrà desestimada. 

5.6. 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 al centre del Campus Docent 

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

5.7. Si entre la data que es fa pública l’adjudicació de les beques i el dia d´inici de curs 

-21 de setembre- es produeix alguna baixa entre els beneficiaris, la llista es 

correrà automàticament. Si algun estudiant aconsegueix d’aquest manera 

passar d’una modalitat a una altra de superior, se li retornarà la diferència. A partir 

del 21 de setembre, un cop iniciat el curs, la resolució de les beques serà 

definitiva. 

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

Campus Docent Sant Joan de Déu. Addicionalment a l’esmentada publicació, 

podrà ser informada directament als sol·licitants de la beca. 

 
6. Requisit econòmic mínim. 

 

6.1. Per poder accedir al programa de beques, les persones interessades hauran 

d’acreditar suficientment la renda familiar computable, que en cap cas serà igual 

o superarà el llindar 3, segons els barems establerts en l’apartat 7.1.1. 

d’aquestes bases. 

6.2. As 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 2019. El Campus Docent Sant Joan de Déu 



 
 

 

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, si no es presenta dins el termini assenyalat, 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. 

El Campus Docent Sant Joan de Déu podrà determinar que hi ha 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 el 

Campus Docent Sant Joan de Déu hagi tingut coneixement de forma lícita. 

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

el Campus Docent Sant Joan de Déu 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. 

 
7. Criteris de valoració  

 
7.1. Les persones que presenten la sol·licitud de beca seran ordenades seguint 

l’orde derivat de la puntuació obtinguda en la baremació de la renda, l’expedient 

acadèmic, la vinculació amb l’Orde Hospitalari Sant Joan de Déu i l’entrevista 

individual.  

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

 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. 

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

 
7.1.1. Renda. Consultar els llindars a: 

 
https://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/pagines-especials/beques-i-ajuts-per-
estudis-universitaris1/Beca-general-Ministeri/Sobre-els-requisits-economics-
renda-i-patrimoni/ 

 
A partir del 8è membre s'afegeixen per a cada nou membre computable a cada 
llindar els següents imports: 

 
Llindar 1: 3.368,00 € 
Llindar 2: 3.181,00 € 
Llindar 3: 3.391,00 € 

 

https://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/pagines-especials/beques-i-ajuts-per-estudis-universitaris1/Beca-general-Ministeri/Sobre-els-requisits-economics-renda-i-patrimoni/
https://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/pagines-especials/beques-i-ajuts-per-estudis-universitaris1/Beca-general-Ministeri/Sobre-els-requisits-economics-renda-i-patrimoni/
https://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/pagines-especials/beques-i-ajuts-per-estudis-universitaris1/Beca-general-Ministeri/Sobre-els-requisits-economics-renda-i-patrimoni/


 
 

 

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 

 
7.1.2. Expedient acadèmic. Es distingeix per nivells segons la nota mitjana 

obtinguda fins al moment ens els estudis que donin lloc a la matrícula del Grau 

en Infermeria ofert pel Campus Docent Sant Joan de Déu: 

 
Expedient acadèmic Puntuació (de 0 a 40) 
7,00 - 7,40 10 

  7,50 – 7,70  15 
7,80 – 8,00                        20 
8,10 – 8,30                        25 
8,40 – 8,60                        30 

  8,70 – 9,00 35 
Més de 9,00 40 

 
7.1.3. Compromís social.  S’haurà d’aportar la documentació que acrediti 

aquesta vinculació. 

 
Solidaritat, cooperació i/o voluntariat Puntuació (de 0 a 10) 

OHSJD 10 

Altres institucions 5 

 
7.1.4. Entrevista personal. Si s’escau per dirimir casos d’empat o situacions 

sobrevingudes. 

 

8. Concessió de la beca  
 

8.1. 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. 

8.2. 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. 

 

9. Obligacions dels beneficiaris. 

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

a) Justificar davant l’òrgan que concedeix la beca el compliment dels requisits i 

les condicions que determini la concessió o el gaudiment de la beca, 

mitjançant els justificants indicats a les bases 4.4., apartats a), b) i/o c), segons 

procedeixi. 

b) Informar al Campus Docent de totes les incidències relatives a les actuacions 



 
 

 

subvencionades.  

c) Presentar la sol·licitud  de  beca  de  caràcter  general  i  de  mobilitat  del  

Ministerio de Universidades o la beca d’estudis secundaris post-obligatoris. La  

no  presentació  d’aquesta   sol·licitud   comportarà  l’exclusió  del  programa  de 

beques. 

 
10. Revisió i/o revocació de la beca. 

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

 

a) No complir amb les obligacions establertes a la base 9.1. 

 No sol·licitar la beca de caràcter general i de mobilitat del Ministerio de 

Universidades o la beca d’estudis secundaris post-obligatoris. 

b) Si l’estudiant paralitza estudis, abandona o sol·licita trasllat d’expedient 

durant l’any que demana la beca, l’estudiant haurà d’abonar la part 

proporcional donada. 

c) Si l’estudiant és expedientat durant el curs acadèmic, la beca serà revocada 

amb caràcter immediat. Haurà de retornar la part de la beca donada.  

 
11. Retribució de la beca. 

 
La beca es farà efectiva al becari mitjançant el descompte corresponent sobre l’import 
de la seva matrícula. 

 
12. Incompatibilitat i concurrència. 
 

12.1. Les beques previstes en aquestes bases reguladores no són compatibles amb 

qualsevol altra subvenció obtinguda pel beneficiari per a la mateixa finalitat que, 

de forma conjunta, superi el cost dels estudis que motiven la concessió dels 

presents ajuts. 

 En  cas d’obtenció de beca matrícula del Ministerio de Universidades o la beca 

d’estudis secundaris post-obligatoris, l’ajut atorgat pel Campus Docent Sant Joan 

de Déu es disminuirà per import de la beca obtinguda. 

 
13. Protecció de dades personals. 

 
En compliment amb el Reglament de Protecció de Dades de Caràcter Personal i 

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu, el responsable del tractament és 

el Campus Docent Sant Joan de Déu, i es podran tractar les dades personals 

facilitades per a la realització de les activitats objecte de la present convocatòria de 

beques en els termes que es determini. Aquestes dades seran cedides a tercers per 

al compliment de les finalitats directament  relacionades. 

 

No es cediran dades a tercers, tret que sigui obligació legal, ni es prendran decisions 



 
 

 

automatitzades sobre les seves dades, ni es faran transferències internacionals. Si 

desitja exercir els drets d’accés, rectificació i supressió de les dades, així com altres 

reconeguts, o més informació, poseu-vos en contacte amb el Delegat de protecció de 

dades (DPD) a través de l’adreça: campus.dpd@sjd.edu.es. També pot exercir el 

seus drets presentant una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de 

Dades. 

 
PER A MÉS INFORMACIÓ PODEN DIRIGIR-SE A: 
 
Campus Docent Sant Joan de Déu 
Carrer Miret i Sans, 10-16 · 08034 Barcelona 
Tel. 93 280 09 49 · Fax 93 600 61 12 
campus.eui@sjd.edu.es · www.santjoandedeu.du.es 
 
 
 
 
 
Direcció 
Campus Docent Sant Joan de Déu 
 
Barcelona, 14 de juliol de 2021 
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ANNEX I - Càlcul de la renda 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 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 2020, o els de més edat quan es tracti de disminuïts físics, 

psíquics o sensorials, així com els ascendents dels progenitors quan resideixin al 

mateix domicili. Aquesta informació s’acreditarà mitjançant un certificat de 

convivència expedit pel municipi en el que el sol·licitant estigui empadronat. 

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. 

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

també es consideraran membres computables 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. 

En els casos en què la persona sol·licitant al·legui la seva independència familiar i 

econòmica, ha d’acreditar de manera fefaent aquesta circumstància, els mitjans 

econòmics amb els quals compta o la propietat o titularitat del lloguer del seu 

domicili. Si no justifica prou aquests aspectes, la sol·licitud serà exclosa. A efectes 

d’aquesta convocatòria, s’entendrà que un estudiant és independent si té uns 

ingressos mensuals iguals o superiors al salari mínim interprofessional per a l’any 

2020 (SMI). 

 
2.-  Càlcul de la renda familiar. 

 
Per al càlcul de la renda familiar, a l’efecte d’aquest procediment, s’utilitza el procés 

descrit  pel Ministerio de Universidades per a l’obtenció de l’acreditació del tram de 

renda familiar. Aquest procediment es descriu com segueix: 

La renda familiar s’obté per agregació de les rendes de l’exercici 2020 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. Per 

determinar la renda de membres computables que hagin presentat la declaració de 

l’IRPF, es procedeix de la manera següent: 

Primer: es 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 2013, 2014, 

2015, 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020 a integrar en la base imposable de l’estalvi. 

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



 
 

 

 
Per determinar la renda computable dels membres computables que obtinguin 

ingressos propis i no hagin presentat declaració de l’IRPF, es segueix el procediment 

descrit al paràgraf anterior i del resultat obtingut se’n resten les despeses a compte 

efectuades. 

El càlcul de la renda familiar s’ha de fer en totes les declaracions dels diferents 

membres de la unitat familiar, però en el cas dels membres que no siguin la persona 

sustentadora principal o el seu o la seva cònjuge o persona unida per anàloga 

relació, només es suma el 50% de l’import resultant de les corresponents 

declaracions de l’IRPF. 

En el cas de divorci o separació judicial o de fet dels pares no es considerarà un 

membre que no convisqui amb el sol·licitant de la beca. 

Si s’escau, tindrà la consideració d'un membre principal computable i sustentador, 

el nou cònjuge, parella, registrada o no, o persona unida per anàloga relació 

d'ingressos i patrimoni que s'inclogui en el còmput de la renda i del 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 el cas de sol·licitants que constitueixin unitats familiars independents, es 

consideren membres computables i sustentadors principals el sol·licitant i el seu 

cònjuge, la seva parella registrada o no, que estigui unida per una relació anàloga. 

També són membres computables els fills, si n’hi ha, i que convisquin en el mateix 

domicili. 

 
3.-  Llindars de Patrimoni del conjunt dels membres computables de la família 

que no es poden superar, independentment de quina sigui la renda familiar 

computable. 

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 i 2018 

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

La suma dels valors cadastrals de les finques rústiques que pertanyin a la unitat 

familiar –exceptuant l’habitatge habitual- no pot superar la quantia de 13.130,00 

(tretze mil cent trenta) euros per a cada membre computable de la unitat familiar. 

La suma dels rendiments nets reduïts del capital mobiliari més els saldos nets 

positius de guanys i pèrdues patrimonials de la unitat familiar, excloent les 

subvencions rebudes per l’adquisició o rehabilitació de l’habitatge habitual i, si 

s’escau, la renda bàsica d’emancipació, no pot superar els 1.700,00 (mil set-cents) 

euros. Les dades que es valoren a aquests efectes són les que consten a l’AEAT. No 

es tindran en compte, als efectes previstos en aquest apartat, els premis en 

metàl·lic o en espècie obtinguts per la participació en jocs, concursos, rifes i 

combinacions aleatòries fins a un límit de 1.500,00 (mil cinc-cents) euros. Aquests 

elements indicatius del patrimoni es computaran conforme al que disposa la 

normativa de l’impost sobre la renda de les persones físiques pel seu valor a 31 de 

desembre de 2020. 

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 

valor de cada element respecte al llindar corresponent. Es denegarà la sol·licitud 

de beca quan la suma dels percentatges referits superi 100. 

Llindars d’activitats econòmiques: també es denegarà la beca a les sol·licituds en 

les quals els membres computables de la unitat familiar siguin titulars d’activitats 

econòmiques amb un volum de facturació l’any 2020 superior als 155.500,00 (cent 

cinquanta-cinc mil cinc-cents) euros. 

A l’efecte del còmput del valor dels elements patrimonials descrits a l’apartat anterior, 

s’ha de deduir el 50% del valor dels elements patrimonials que pertanyin a 

qualsevol membre computable de la família, excloent-ne els sustentadors 

principals. 


