
Resolució de 6 d'agost de 2018, de la Secretaria d'Estat d'Educació, Formació Professional i 
Universitats, per la qual es convoquen beques de caràcter general per al curs acadèmic     

2018-2019, per a estudiants que cursen estudis postobligatorios. 
 
 
 

CAPÍTOL VI 
Verificació i control de les beques 

 
 

Article 40. Obligacions dels beneficiaris. 
 
Els beneficiaris de les beques que es convoquen per aquesta Resolució queden obligats a: 
a) Destinar la beca a la finalitat per a la qual es concedeix, entenent-se per tal la matriculació, 
assistència a classe i superació d'assignatures o de crèdits. 
 
… 
 
f) Posar en coneixement de l'entitat concedente l'anul·lació de matrícula així com qualsevol 
alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la beca. 
 
g) Procedir al reintegrament dels fons en els casos previstos en la normativa vigent. 
 
 
 
Article 43. Control sobre el compliment de la finalitat de la beca. 

 
2. A través de les secretaries dels centres docents, els citats òrgans i universitats comprovaran 
que els esmentats estudiants han destinat la beca per a la finalitat per a la qual va ser 
concedida, requerint-se, a aquests efectes, que els estudiants universitaris superen el 50% dels 
crèdits matriculats en la convocatòria ordinària o extraordinària. En el supòsit d'ensenyaments 
de les branques de Ciències i d'Ensenyaments Tècnics, el percentatge mínim a superar serà 
del 40%. Per al càlcul d'aquest percentatge s'exclouran els crèdits convalidats, reconeguts o 
adaptats. En cas contrari, procedirà el reintegrament de tots els components de la beca amb 
excepció de la beca de matrícula.  

A més s'entendrà que no s'ha destinat la beca a la finalitat per a la qual li va ser 
concedida en els següents suposats 

a) Anul·lació de la matrícula o abandó de fet dels estudis. 
b) En el cas d'estudiants que hagen obtingut la beca per a la realització del 
projecte fi de carrera que no constituïsca una assignatura del pla d'estudis, no 
haver presentat aquest projecte en el termini de dos anys des de la data de la 
resolució de concessió de la beca. 
 
 
 

Article 45. Reintegrament. 
 

1. En els casos en què, concórrega alguna causa de reintegrament, es notificaran al beneficiari 
aquesta circumstància perquè procedisca a la devolució de la quantitat indegudament 
percebuda en el termini de dos mesos. 
2. De no efectuar-se la devolució en el termini indicat, les administracions educatives 
corresponents i/o les universitats incoaran el corresponent expedient de reintegrament 

 
 
 

Més informació en la convocatòria 
_______________________________________________________________________ 


