
 
Beca d’allotjament Mèrits acadèmics / nivell de renda  * Marqueu la residència al 

dors 

*Els ajuts concedits es comuniquen a l'organisme públic competent. 
 
**Per poder optar a qualsevol ajut, el sol·licitant s’ha de matricular del curs complet. 

 

 
 

Sol·licitud d’ajuts als estudis de grau              
Sol· licitant: 

 
1r cognom: 2n cognom: 

 

 

 

Servei de Gestió Acadèmica 

 

Nom:                                                                                                                                         NIF: 
 

Adreça: _________________________________________________________________CP: ______________________ 
 
Població:_______________________________ Província:___________________________________________________ 
 
Graus i curs (pel qual sol·licita l’ajut): 

 
Estudis i curs que està fent:  

 
Concessió Renovació 

 
*Ajut sol· licitat (Marqueu un màxim de dues opcions) 

(Sotmesa al compliment dels requisits fixats a 
la Normativa d’ajuts  de la UAO CEU.) 

 

 AJUT QUE SOL·LICITA CRITERIS PRIMERA ADJUDICACIÓ IMPORT 

 Matrícula d’honor Matrícula d’honor de batxillerat  100% de l’import de la matrícula 

 Excel· lència Acadèmica (per 
alumnes que hagin iniciat els seus 
estudis fins al curs 2015-2016, 
inclòs.) 

Mitjana acadèmica de 8,5 a partir del curs 2015-2016. 
Per als alumnes dels cursos anteriors, la nota 
mitjana acadèmica es 8 
 

50% de l’import de la matrícula 

 Ordinària 
Mèrits acadèmics 
Nivell de renda i patrimoni 

1.000€ 2.500€ 
1.500€   2.000€     3.000€ 

 Família nombrosa / monoparental Condició de família nombrosa / monoparental 15% de l’import de la matrícula 

 Alumnat col· legis FAO Condició d’antic alumne d’aquests centres/ nivell 
renda 

Entre el 10% i el 50% de 
l’import de la matrícula 

 Antics alumnes 
Acreditació de la condició  d’antic alumne 
 
 

 
10% de l’import de la matrícula 

  
Continuïtat d’estudis 

Tres anys posteriors a la finalització dels estudis 
d’un grau. 
Acreditació de la condició d’antic alumne 
 

 
20% de l’import de la matrícula 

 Institució col· laboradora Mèrits acadèmics / nivell de renda   

 

Ajut que es pot sol· licitar independentment dels anteriors: 
 
 
 
 
   
 
 

Documentació acreditativa: 
 

 Carnet de família nombrosa / monoparental vigent. 
 Resguard d’abonament de la reserva. 
 Informació fiscal. Certificat resum de la declaració anual de l’ IRPF: certificació expedida per l’AEAT corresponent al 

darrer exercici de l’IRPF (juny de 2016) de tots els declarants (pare, mare o tutor legal) 
 Expedient acadèmic d’origen. 
 En el cas de sol·licitar una beca d’allotjament, s’ha de formalitzar la inscripció a la residencia escollida. 

 
El sotasignat declara ser coneixedor de les Normativa dels ajuts a l’estudi de la UAO CEU i accepta les obligacions 
inherents a la concessió d’aquest ajut. La resolució dels ajuts concedits es comunica als sol· licitants en les dates 
previstes pel calendari de la Comissió d’Ajuts de la Universitat. 

 
Signatura:                                                                                            Barcelona,       de/ d’                        de 2018 

 
 

Vostè ha facilitat voluntàriament les dades per gestionar la  seva sol·licitud d’ajuts  als estudis.  Li comuniquem  que aquestes dades s’inclouran  a un 

fitxer  de la  Fundació  Privada  Universitat  Abat  Oliba CEU,  la  qual  té la  titularitat d’aquest fitxer.  En cas que vostè estigui estudiant  en algun  dels  

col·legis de la  Fundació Abat  Oliba,  li comuniquem  que la Fundació podrà cedir a la Fundació Privada  Universitat Abat  Oliba CEU  aquelles  

dades  que consideri   necessàries  per  valorar  la  concessió  de l’ajut   als  estudis.  Per exercir  els  drets d’accés,  rectificació, cancel·lació o 

oposició, pot dirigir-se a  gestioacademica@uao.es o presentar-se al Servei de Gestió Acadèmica de la Universitat Abat Oliba CEU. 
Universitat Abat Oliba CEU - Bellesguard, 30 - 08022 Barcelona – Tel: 932 540 910 – Fax: 934 189 380 - e-mail: gestioacademica@uao.es 

 
 
 
 
 

Curs acadèmic 
  2018 2019 



 
 
 
 
Residències 
 
 

 
 

Col·legi Major Universitari Mater Salvatoris 

 Col·legi Major Universitari Pedralbes  

 Col·legi Major Universitari Lestonnac  

 
Residència Emilie de Villeneuve  

 Residència Anna Ravell  

 Residència RUSC  

 
Residència Mestral Mar  

 Residència La Salle Bonanova 

 Residència Roca 

 Residència Universitària Sarrià 

 Residència Universitària Augusta  

 Residència Erasmus Gràcia  

 
Residència ONIX 

 Residència Universitària Josep Manyanet   

 Residència RESA 

 Residència Àgora BCN 
 
 
 
És important que marqueu la residència o col·legi per al qual heu sol·licitat la beca d’allotjament. 


