SERVEI DE SOL·LICITUD DE BEQUES
2016-2017

BEQUES I AJUDES DE CARÀCTER GENERAL DEL MINISTERI D’EDUCACIÓ
El Ministeri d’Educació, Cultura i Esport obre la convocatòria de beques i ajudes de caràcter
general per a estudis postobligatoris per al curs 2016-2017. Es distingeixen 2 períodes diferents
de sol·licitud segons els estudis per als quals es demana la beca:
Beques per a estudis no universitaris: del 16 d’agost al 3 d’octubre.
Beques per a estudis universitaris: del 16 d’agost al 17 d’octubre.
FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE SOL·LICITUD DE BEQUES
Si es vol demanar la beca del Ministeri d’Educació amb el Servei de Sol·licitud de Beques de la
Secció de Joventut, cal, com a primer pas, contactar amb qualsevol dels Serveis d’Informació
Juvenil de la ciutat de Girona.
Els SIJ donaran cita prèvia amb el servei de sol·licitud de beques i informaran de la
documentació a presentar.
Serveis d’Informació Juvenil de la ciutat de Girona:
L'Estació Espai Jove
Santa Eugènia, 17
17005 de Girona
972 22 00 70
estacio@ajgirona.cat

Els Químics Espai Jove
C. Caldes de Montbui, 106
17003 de Girona
972 41 73 94
quimics@ajgirona.cat

De dilluns a divendres
de 10 a 14 h i de 16 a 20 h
(de 10 a 14 h durant el mes
d’agost)

De dilluns a divendres
de 16 a 21 h
(tancat el mes d’agost)

Servei d'Informació
Juvenil de l'Espai Marfà
C. de Baix, 2
17006 de Girona
972 01 02 61
marfajove@ajgirona.cat
Dimarts, dijous i divendres
de 16 a 20 h
(tancat el mes d’agost)

DOCUMENTS I DADES NECESSÀRIES PER FER LA SOL·LICITUD ON-LINE
A continuació es detallen els documents i informacions necessàries per poder realitzar la sol·licitud
amb l’aplicatiu del Ministeri (www.educacion.es):
INFORMACIÓ OBLIGATÒRIA:
- Correu electrònic: és imprescindible disposar d’un correu electrònic actiu i al que es pugui
accedir, amb el qual poder registrar-se a l’aplicatiu i poder rebre el justificant de sol·licitud
de beca.
- Usuari i contrasenya de l’aplicatiu de beca del Ministeri per tal d’agilitzar el procés de
sol·licitud.
- Documents DNI, NIE o Certificat de Registre de Ciutadans UE de tots els membres
computables de la família que conviuen al mateix domicili a 31 de desembre de 2015.
- Número de compte on es desitja rebre l’import de la beca. Haurà de ser titular o cotitular
del número de compte i verificar que el compte segueixi actiu. És important no cancel·lar el
compte fins que no s’hagi rebut l’import total de la beca, tenint en compte que poden
produir-se diferents pagaments parcials en les diferents dates (quantitat fixa, possibles
augments de quantitat i/o quantitat variable).

ALTRES CASOS:
- Si és família nombrosa: títol o carnet de família nombrosa (número del carnet, període de
vigència i comunitat autònoma on s’ha fet el carnet).
- En cas de discapacitat del sol·licitant o dels germans/es: resolució de reconeixement
de discapacitat (data de la resolució, període de vigència i comunitat autònoma on s’ha fet
la resolució).
- Si va tenir germans/es universitaris/àries residint fora del domicili familiar a 31 de
desembre del 2015: DNI/NIE dels germans/es i Universitat on cursaven els estudis.
- Si la persona sol·licitant resideix fora del domicili familiar durant el curs: contracte de
lloguer (DNI/NIE de l’arrendador, DNI/NIE d’altres arrendataris si el lloguer és compartit i
l’import de la mensualitat que paga el sol·licitant) o Residència/Col·legi Major (nom, CIF i
import de la mensualitat). Si no es disposa de dades, mirar l’apartat “Documentació
presencial”.
- Si la persona sol·licitant constitueix una unitat familiar independent ha de
complimentar informació sobre l’habitatge i sobre l’empresa o entitat de la qual percep els
seus ingressos.
- Si el/la sol·licitant és major de 18 anys i nacional d’un país no membre de la Unió
Europea: permís de residència (data d’inici i final del permís de residència).
- Si algun membre de la unitat familiar va obtenir ingressos a l’estranger: import i
moneda amb què es van obtenir.
- Si algun membre de la unitat familiar, durant l’any 2015, va ser autònom/a o
propietari/ària d’una empresa/activitat econòmica de la qual va ser titular o partícip
en percentatge igual o superior al 50%: percentatge de participació o titularitat, CIF/NIF
de l’empresa o titulars i import dels ingressos totals bruts obtinguts l’any 2015.
DOCUMENTACIÓ PRESENCIAL (EN DETERMINATS CASOS)
En determinats casos, després de presentar la sol·licitud per Internet, serà necessari presentar a
la Unitat de Beques la següent documentació:
-

-

-

Per a estudis universitaris amb canvi d’universitat: per a graus i estudis universitaris de
primer i segon cicle (certificació acadèmica del curs anterior) i per a màster (certificació
acadèmica dels cursos anteriors que integren la titulació que dóna accés al màster en què
constin les assignatures cursades, número de crèdits i qualificació).
Si la seva unitat familiar ha percebut ingressos a l’estranger durant l’exercici
anterior: Justificant de l’Administració Tributària Corresponent.
Si en el termini de presentació de sol·licituds no es poden complimentar les dades
relatives a la seva residència durant el curs escolar, la seva unitat de beques
requerirà posteriorment els documents que corresponguin en funció de la seva
situació (lloguer, residència, etc.): consultar amb la Unitat de Beques per conèixer la
documentació a lliurar.
En els casos en què el formulari de sol·licitud generi un missatge d’avís sobre
incidències amb el NIF/NIE d’algun dels membres de la seva unitat familiar: si no es
pogués solucionar el motiu de la incidència, s’haurà de lliurar necessàriament a la seva
Unitat de Beques una fotocòpia del NIF/NIE; en cas contrari, la sol·licitud no podrà ser
tramitada.

Aquests documents s’hauran de lliurar a la Unitat de Beques corresponent (cal dur una còpia del
justificant de sol·licitud de beca):
Per a estudis no universitaris:
Unitat de Beques de Girona
Plaça de Pompeu Fabra, 1 (Girona)
872 975 000
872 975 006 (Fax)
llorens.junca@gencat.cat

Per a estudis universitaris:
Servei de Beques de la UdG
Edifici "CIAE” - Campus Montilivi (Girona)
972 41 80 53
972 41 98 44 (Fax)
beques@udg.edu
(per a estudis fora de la UdG, adreçar-se a la
secretària de la pròpia universitat)

