
BECA ESTUDIS UNIVERSITARIS, SUPERIORS I 
ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES CURS 2021-2022 

 

BENEFICIARIS. 
Són beneficiaris els estudiants universitaris, estudis superios i d'estudis a l'Escola Oficial d'Idiomes (a partir del 
certificat B2), matriculats en centres públics. 
 

REQUISITS. 
 

- Ser resident i estar empadronant en el municipi de Daimús amb una antiguitat de 2 anys en la data en què es 
formalitze la sol·licitud. 
- Estar matriculat en un centre públic. 
- No superar els ingressos de la unitat familiar, els següents límits de renda o els inferiors que establisca el Ministeri 
competent en matèria d'educació: 
 
1 membre 14.112 €  5 membres 43.402 € 
2 membres 24.089 €  6 membres 43.853 € 
3 membres 32.697 €  7 membres 50.267 € 
4 membres 38.831 €  8 membres 53.665 € 
 

SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ QUE L'HA D'ACOMPANYAR. 
 

- Còpia del justificant de la matrícula en qualsevol dels centres publics i el pagament de les taxes si és el cas, en els 
casos en els quals se sol·licite una ajuda a un altre ens de dret públic, s'haurà d'acreditar l'assistència al centre del 
curs matriculat. 
- Còpia del justificant de la sol·licitud o resolució d'altres ajudes a l'estudi. 
- Aportar la declaració d'IRPF de l'any anterior o certificat negatiu de la seua presentació de tots els membres de la 
unitat familiar, i justificant del nombre de membres de la mateixa (còpia del llibre de família). 
- Factures nominatives. 
- Les sol·licituds es presentaran fins al 12 de novembre de 2021. 
 

DOTACIÓ ECONÒMICA 
 

Les ajudes es destinaran necessàriament a la compra de llibres de text, material escolar o informàtic, pagament de 
matrícula, despeses d'allotjament o transport en un mitjà públic, realitzats entre l'1 de juny de 2021 i el 31 d'octubre 
de 2021. 
La quantitat màxima a percebre serà la següent: 
 
- Estudis superiors amb desplaçament superior a 35 km. 500 € 
 
- Estudis superiors amb desplaçament inferior a 35 km. 250 € 
 
- Estudis Escola Oficial d'Idiomes a partir del certificat B2. 100 € 
 
- Els documents justificatius de les despeses subvencionables (factures, liquidació matrícula, justificants bancaris de 
transferència, etc.) hauran d'aportar-se abans del 12 de novembre de 2021. 
 

CONCEPTE D'UNITAT FAMILIAR. 
 
- Per al càlcul de la renda familiar a l'efecte de beca, són membres computables de la família el pare i la mare, el 
tutor o persona encarregada de la guarda i protecció del menor, en el seu cas, el sol·licitant, els germans solters 
menors de vint-i-cinc anys i que convisquen en el domicili familiar a data de la sol·licitud, o els de major edat, quan 
es tracte de persones amb discapacitat, així com els ascendents dels pares que justifiquen la seua residència en el 
mateix domicili que els anteriors amb el certificat municipal corresponent. 
En el cas de sol·licitants que constituïsquen unitats familiars independents, també es consideren membres 
computables el cònjuge o, en el seu cas, la persona a la qual es trobe unit per anàloga relació, així com els fills si n'hi 
haguera i que convisquen en el mateix domicili. 
 



- En el cas de divorci, separació legal dels pares no es considerarà membre computable aquell d'ells que no convisca 
amb el sol·licitant de la beca. Tindrà, no obstant això, la consideració de membre computable, en el seu cas, el nou 
cònjuge o persona unida per anàloga relació les rendes i el patrimoni de la qual s'inclouran dins del còmput de la 
renda i patrimoni familiars. 
 
- En els supòsits en els quals el sol·licitant de la beca siga un menor en situació d'acolliment, serà aplicable a la 
família d'acollida el que es disposa en els paràgrafs anteriors. Quan es tracte d'un major d'edat tindrà la consideració 
de no integrat en la unitat familiar a aquest efecte. 
 
- En els casos en què el sol·licitant al·legue la seua independència familiar i econòmica, qualsevol que siga el seu 
estat civil, haurà d'acreditar fefaentment que compta amb mitjans econòmics propis suficients que permeten 
aquesta independència així com la titularitat o el lloguer del seu domicili habitual. 
En cas contrari, i sempre que els ingressos acreditats resulten inferiors a les despeses suportades en concepte 
d'habitatge i altres despeses considerades indispensables, s'entendrà no provada la independència pel que, per al 
càlcul de la renda i patrimoni familiar a l'efecte de beca, es computaran els ingressos corresponents als membres 
computables de la família a què es refereixen els punts 1 i 2 d'aquest apartat. 
 

REQUISITS DE LES FACTURES PER A LA JUSTIFICACIÓ DE DESPESES 
 
Tota factura i les seues còpies contindran les dades o requisits que se citen a continuació: 
 
- Número i, en el seu cas, sèrie. 
- La data d'expedició. 
- Nom i cognoms, raó o denominació social completa, tant de l'obligat a expedir factura com del destinatari de les 
operacions. 
- Domicili, tant de l'obligat a expedir factura com del destinatari de les operacions. 
- Descripció de les operacions, consignant-se totes les dades necessàries per a la determinació de la base imposable 
del seu impost i el seu import, incloent el preu unitari sense impostos d'aquestes operacions, així com qualsevol 
descompte o rebaixa que no estiga inclòs en aquest preu unitari. 
- El tipus impositiu o tipus impositius, si escau, aplicats a les operacions 
- La data en què s'hagen efectuat les operacions que es documenten o en la qual, en el seu cas, s'haja rebut el 
pagament anticipat, sempre que es tracte d'una data diferent a la d'expedició de la factura. 
- La factura contindrà la signatura i/o segell de l'emissor. 

 

ACREDITACIÓ DE DESPESES 
 
-Despeses en transport públic. 
-Matrícula en centre públic. 
-Material estrictament indispensable per a la realització del curs matriculat. 
-No es tindran en compte les despeses de lloguer d'habitatge i transport, en els casos d'ensenyament a distància i 
on-line (excepte desplaçaments indispensables per a realització d'exàmens o classes presencials). 
 

CONDICIÓ DE BECAT 
 

Podrà gaudir-se de la beca per als estudis conduents al títol oficial d'estudis superios durant els anys de què conste 
el pla d'estudis i màster, en el seu cas. 
 

REQUISITS ACADÈMICS 
 

Els estudiants que vulguen optar a ser beneficiari d'una ajuda d'estudis superios, hauran de tindre com a mínim, el 
curs anterior amb la totalitat de crèdits superats o, en el cas, de suspendre una assignatura, la mitjana del curs haurà 
de ser igual o superior a 6 punts. 


