SIAJ Vilafranca del Penedès
Fitxes informatives
(E -14) BEQUES PER A ESTUDIS UNIVERSITARIS - CURS 2018-2019
Setembre 2018
BECA GENERAL I DE MOBILITAT
Convoca: Ministeri d’Educació (MECD), però gestionades per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris
de la Generalitat (AGAUR).
Condicions:
o Requisits acadèmics.
o Requisits econòmics: no es pot superar un determinat nivell de renda i patrimoni.
Es pot obtenir:
- Matrícula gratuïta.
- Quantitat fixa lligada a la renda de l’estudiant.
- Quantitat fixa lligada a la residència de l’estudiant durant el curs acadèmic.
- Beca bàsica.
- Quantitat variable (es té en compte la nota mitja de l’expedient acadèmic i la renda familiar).
Convocatòria: 17 agost 2018.
Termini: 15 d’octubre 2018
http://universitats.gencat.cat/ca/beques_preus/beques_ajuts/
http://agaur.gencat.cat
http://joventut.vilafranca.cat

ATENCIÓ!
Si no s’ha estat becari/ària el curs anterior, es pot sol·licitar a l’AGAUR l’acreditació del
compliment de caràcter econòmic per no haver de fer el pagament dels crèdits matriculats
(Procediment MATRC). Aquesta acreditació et permet formalitzar la matrícula sense el
pagament previ dels preus públics dels serveis acadèmics. http://agaur.gencat.cat
Posteriorment caldrà demanar, quan surti la convocatòria, la Beca General i de mobilitat i la
beca Equitat.

BECA EQUITAT
Convoca: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris de la Generalitat (AGAUR).
Condicions:
o Per estudis universitaris a la UB, UAB, UPC, UPF, URV, UdL, UdG, UOC i per alguns centres
adscrits (INEFC de Barcelona i Lleida / Institut de Seguretat pública de Catalunya / Escola
d'Enginyeria d'Igualada).
o Requisits econòmics: no es pot superar un determinat nivell de renda i patrimoni.
Es pot obtenir:
- Fins al 80% dels preus dels serveis acadèmics dels crèdits matriculats per primera vegada.
Convocatòria: 5 de juliol 2018.
Termini: 15 d’octubre 2018.
http://universitats.gencat.cat/ca/beques_preus/beques_ajuts/
http://agaur.gencat.cat
http://joventut.vilafranca.cat
Les diferents Universitats poden tenir algun sistema propi d’ajuts. Cal consultar-ho directament.
Més informació a: SIAJ. Servei d’Informació i Assessorament per a Joves
Horari d’atenció 2018:
De dilluns a divendres, els matins d’11 a 2, i dilluns i dimecres, les tardes de 5 a 8.
Horari d'estiu fins a l’11 de setembre: de dilluns a divendres, els matins de 10 a 2 i dimecres, tarda de 5 a 8.
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