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CONVOCATÒRIA D'AJUTS A L'ESTUDI 

DE GRAU PER AL CURS 2022-2023 

  

(Aprovada per acord de la Comissió Permanent del Consell de Govern de 3 de juny de 

2022.) 

  

 

 

PREÀMBUL  

  

A l'empara del que disposen els articles 31.m i 87 de les Normes d'organització i funcionament 

de la Universitat Abat Oliba CEU (d'ara endavant, UAO CEU) i en compliment de l'article 45 de 

la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats; del Reial decret 557/1991, de 12 

d'abril, sobre creació i reconeixement d'universitats i centres universitaris, en particular, del 

que indica l'article 11; de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya; de la 

resta de requisits previstos a l'ordenament jurídic, i dels compromisos legals i socials adquirits 

per la UAO CEU, reconeguda com a universitat privada per la Llei 20/2003, de 4 de juliol, 

aquesta convocatòria estableix els requisits acadèmics i administratius per sol·licitar ajuts a 

l'estudi de grau a la UAO CEU, detalla els terminis i percentatges aplicables als ajuts propis i 

als d'entitats col·laboradores. També, s'hi detallen els requisits de renovació dels diferents 

ajuts oferts per la UAO CEU.  

 

 

Capítol I 

 

DISPOSICIONS GENERALS 

  

Article 1. Objecte.  

 

Aquesta convocatòria regula els ajuts a l'estudi de grau per al curs 2022/2023. 

 

Article 2. Sol·licituds  

  

1. Els alumnes de nou accés a la UAO CEU han de tramitar la sol·licitud d'ajut un cop 

hagin abonat la reserva dels drets de matrícula per al primer curs en els terminis que 

fixa anualment el calendari de la Comissió d'Ajuts a l'Estudi.  

2. Els alumnes que no són de nou ingrés han de tramitar la sol·licitud de concessió o 

renovació entre el 13 i el 30 de juny de 2022 abans de les 24:00. No s'accepten 

sol·licituds fora d'aquest termini.  

3. Es poden presentar les sol·licituds de forma presencial al Servei de Gestió Acadèmica 

o en línia, a l'adreça de correu electrònic ayudasuao@uao.es.  

4. Si volen optar a la concessió o renovació d'ajuts a l'estudi, els alumnes han d'estar 

matriculats de 60 crèdits corresponents al curs acadèmic. Només n'estan exempts els 

alumnes que tinguin el Pràcticum o el Treball de Final de Grau (TFG) pendents de 

matricular i cursar.  

5. En cas de reconeixement de crèdits, per concedir o renovar ajuts a l'estudi, el nombre 

de crèdits reconeguts no pot superar el 25 % dels crèdits matriculats.  

6. La Comissió d'Ajuts a l'Estudi és l'òrgan encarregat d'estudiar cada sol·licitud de beca 

o ajut i determinar-ne la concessió o la denegació. L'estudiant rep la resolució de la 

sol·licitud per carta o per correu electrònic. 
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Capítol II 

 

AJUTS PER MÈRIT ACADÈMIC 

 

 

Article 3. Matrícula d'honor  

  

1. Els ajuts per matrícula d'honor consisteixen en descomptes en el cost de la matrícula 

i es concedeixen segons el mèrit de l'expedient acadèmic. Aquests descomptes 

s'apliquen de manera automàtica sobre la matrícula del curs següent. Són gratuïts el 

mateix nombre de crèdits que els classificats com a matrícula d'honor.  

2. La concessió d'aquests ajuts en el primer curs dels estudis requereix acreditar que 

s'ha obtingut matrícula d'honor en els estudis previs a l'accés universitari mitjançant 

un certificat acadèmic personal del centre de procedència. 

 

 

Capítol III 

 

AJUTS PER CIRCUMSTÀNCIES ECONÒMIQUES 

 

Article 4. Ajuts ordinaris  

  

1. Els ajuts ordinaris consisteixen en dotacions que es descompten del cost de la 

matrícula i que estan determinades pel pressupost de la UAO CEU. Aquestes 

concessions depenen de les circumstàncies econòmiques de l'estudiant i de la seva 

família.  

2. Per concedir o renovar aquests ajuts cal acreditar la renda, haver superat el 100 % 

dels crèdits matriculats i complir les prestacions de les hores assignades quan 

escaigui.  

3. Oferta d'ajuts ordinaris:  

Ajuts de 3.000 €  

Ajuts de 2.500 €  

Ajuts de 2.000 €  

Ajuts de 1.500 €  

Ajuts de 1.000 €  

4. El nombre d'ajuts ordinaris en cada categoria el determina anualment la Gerència de 

la UAO CEU en funció de la disponibilitat pressupostària.  

5. Per determinar el tipus d'ajut que es concedeix, s'aplica el criteri de 10.000 € de renda 

màxima per membre de la unitat familiar de la persona sol·licitant. 

 

  

Capítol IV 

 

AJUTS PER CIRCUMSTÀNCIES PERSONALS 

 

  

Article 5. Ajuts a la família  

  

1. Els ajuts a la família consisteixen en descomptes del 15 % en el cost de la matrícula 

i es concedeixen segons la condició de família nombrosa o monoparental dels 

estudiants, independentment del nivell de renda.  

2. En el cas de família nombrosa de categoria especial (a partir de cinc fills), s'hi aplica 

un 20 %. Aquest percentatge no s'aplica amb caràcter retroactiu als alumnes 

matriculats a la UAO CEU abans del curs 2019-2020.  

3. Ajuts a les famílies nombroses que tinguin més de dos fills matriculats a la UAO CEU: 

a partir del tercer fill s'aplica el 30 % de descompte en el cost de la matrícula sense 

que expiri aquest dret quan algun dels fills acabi els estudis a la UAO CEU. A partir 
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del quart fill s'aplica el 70 % de descompte en el cost de la matrícula sense que expiri 

aquest dret quan algun dels fills acabi els estudis a la UAO CEU. Aquesta modalitat 

només és aplicable a la Normativa d'estudis de grau.  

4. Per concedir o renovar ajuts a la família cal acreditar la condició de família nombrosa 

o monoparental.  

5. No s'aplica l'ajut de família nombrosa a la matrícula d'assignatures que es cursen per 

segona vegada pel fet d'haver-les suspès prèviament.  

  

Article 6. Ajuts a antics alumnes o fills d'antics alumnes de la UAO CEU  

  

1. Els ajuts a antics alumnes o fills d'antics alumnes del grup CEU consisteixen en 

descomptes del 10 % en el cost de la matrícula dels estudis de grau i es concedeixen 

independentment del nivell de renda.  

2. Per concedir-los o renovar-los cal haver superat el 100 % dels crèdits matriculats.  

  

Article 7. Ajuts a la continuïtat d'estudis  

  

1. Els alumnes que han acabat els estudis de grau a la UAO CEU i volen estudiar-ne un 

altre es poden beneficiar d'un 20 % de descompte en l'import de la matrícula del 

segon grau, si s'hi matriculen en els tres anys posteriors a acabar els estudis.  

2. La Comissió d'Ajuts a l'Estudi es reserva la decisió de concedir aquest ajut a un alumne 

o alumna que hagi aprovat totes les assignatures del primer grau excepte el TFG. En 

aquest cas, juntament amb la sol·licitud de beca, l'estudiant ha de presentar el 

comprovant de la matrícula del TFG i s'ha de comprometre a aprovar-lo en el curs 

acadèmic següent. D'altra banda, per renovar la beca caldrà haver aprovat el TFG.  

3. Per renovar aquest ajut cal haver superat el 100 % dels crèdits matriculats al grau.  

  

Article 8. Ajuts a l'alumnat dels col·legis de la Fundació Abat Oliba  

  

1. Els ajuts als alumnes de nou ingrés procedents dels col·legis de la Fundació Abat Oliba 

que hagin acabat els estudis de segon de batxillerat al centre consisteixen en 

descomptes d'entre el 10 % i el 60 % en el cost de la matrícula dels estudis de grau i 

es concedeixen quan es justifica la condició d'antic alumnat d'algun d'aquests centres.  

2. Per renovar aquests ajuts cal acreditar la condició d'antic alumne d'algun dels col·legis 

de la Fundació Abat Oliba i haver superat el 100 % dels crèdits matriculats.  

  

 

Capítol V 

 

AJUTS D'ENTITATS COL·LABORADORES I PREMIS 

 

Article 9. Ajuts d'entitats col·laboradores 

 

1. La concessió d'ajuts procedents d'entitats col·laboradores es fa en funció de la 

disponibilitat anual.  

2. Per concedir-los o renovar-los es tenen en compte els requisits que estableix cada 

entitat, d'acord amb la Comissió Ordinària d'Ajuts a l'Estudi.  

3. Els beneficiaris de les beques d'institucions col·laboradores han d'assistir 

personalment en l'acte de lliurament, que se celebra el dia de Sant Tomàs, i 

participar-hi. No assistir-hi sense una justificació de causa major es pot sancionar 

amb la pèrdua de l'ajut. 

 

Article 10. Ajuts Grupo Selecta  

  

1. Grupo Selecta ofereix dues beques de 3.000 € als alumnes de la UAO CEU sol·licitants 

amb millor expedient acadèmic, d'acord amb les seves circumstàncies econòmiques.  
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2. Per concedir i renovar l'ajut Grupo Selecta cal haver superat el 100 % dels crèdits 

matriculats l'any acadèmic anterior amb una nota mitjana mínima de 7 per als 

alumnes de la UAO CEU i una nota mínima de 7 a batxillerat per als alumnes de nou 

ingrés, i presentar la renda.  

3. Documentació acreditativa:  

a. Imprès de sol·licitud de beca emplenat.  

b. Certificat resum de la declaració anual de l'IRPF (certificació expedida per 

l'AEAT l'any en curs, corresponent a l'últim exercici de l'IRPF de tots els 

declarants: pare, mare o tutors legals).  

c. Qui no hagi presentat declaració de renda en aquest exercici, però hagi 

percebut ingressos per qualsevol altre motiu, ha de justificar-los mitjançant 

la certificació de rendiments del treball (10-T).  

  

 Article 11. Ajuts Josep Damm  

  

1. La Fundació Josep Damm ofereix tres beques de 3.000 € als alumnes de la UAO CEU 

sol·licitants amb millor expedient acadèmic, d'acord amb les seves circumstàncies 

econòmiques.  

2. Per concedir o renovar aquest ajut cal haver superat el 100 % dels crèdits matriculats 

l'any acadèmic anterior amb una nota mitjana mínima de 7 per als alumnes de la UAO 

CEU i una nota mínima de 7 a batxillerat per als alumnes de nou ingrés, i presentar 

la renda.  

3. Documentació acreditativa:  

a. Imprès de sol·licitud de beca emplenat.  

b. Certificat resum de la declaració anual de l'IRPF (certificació expedida per 

l'AEAT l'any en curs, corresponent a l'últim exercici de l'IRPF de tots els 

declarants: pare, mare o tutors legals).  

c. Qui no hagi presentat declaració de renda en aquest exercici, però hagi 

percebut ingressos per qualsevol altre motiu, ha de justificar-los mitjançant 

la certificació de rendiments del treball (10-T).  

 

 

Capítol VI 

 

AJUTS A L'ALLOTJAMENT 

  

Article 12. Ajuts a l'allotjament  

  

Pel que fa als ajuts a l'allotjament, cal destacar els convenis següents:  

  

1. El Col·legi Major Universitari Mater Salvatoris ofereix vuit beques del 10 % de 

descompte en el cost anual de l'estada de tot el curs.  

2. El Col·legi Major Universitari Pedralbes ofereix sis beques per valor del 15 % de 

descompte del cost anual en habitació individual en règim de pensió completa, les 

quals es poden complementar amb beques de col·laboració pròpies del col·legi major.  

3. El Col·legi Major Universitari Lestonnac ofereix, cada curs acadèmic i segons 

tarifes, quatre beques amb un descompte del 10 % en l’import mensual en habitació 

doble; quatre beques amb un descompte del 20 % en l’import de la matrícula i un 5 

% de descompte en l’import mensual en habitació individual Premium per a alumnes 

de grau, i dues beques amb un descompte del 25 % en l’import de la matrícula i un 

5 % de descompte en l’import mensual en habitació individual Estàndard o Premium 

per a alumnes de postgrau.  

4. La residència Emilie de Villeneuve ofereix tres ajuts d'un 25 % de descompte en 

l’import anual en règim d’allotjament i esmorzar en habitació doble.  

5. La residència Anna Ravell ofereix tres ajuts que consisteixen en un descompte del 

25 % en l’import anual en règim d’allotjament i esmorzar en habitació doble.  
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6. La residència universitària RUSC ofereix dos ajuts del 25 % de descompte en 

l’import anual en règim d’allotjament i esmorzar en habitació doble.  

7. La residència Mestral Mar ofereix dues beques del 25 % de descompte en l’import 

anual en règim d’allotjament i esmorzar en habitació doble.  

8. La residència La Salle Bonanova atorga deu beques per valor del 50 % de 

descompte en la matrícula de l’estada de tot el curs i deu beques per valor del 10 % 

de descompte en el cost anual en habitació doble. Les vint beques són en règim de 

pensió completa.  

9. La residència Roca atorga vint ajuts del 100 % de descompte en la matrícula i 

quatre beques del 10 % de descompte en l’import anual en habitació doble i en règim 

de pensió completa.  

10. La residència universitària Sarrià ofereix tres beques del 10 % de descompte en 

la tarifa mensual en habitació doble compartida per a alumnes de la UAO CEU; dues 

d'aquestes beques són per a estudiants de grau i una és per a doctorands, 

investigadors o estudiants de màster.  

11. La residència universitària Augusta atorga quatre beques del 10 % de descompte 

en el cost anual de l’estada de tot el curs en habitació doble, i quatre beques del 10 

% de descompte en el cost anual de l’estada de tot el curs en habitació individual. 

Les vuit beques són en règim de pensió completa. Els futurs alumnes de la UAO CEU 

es poden beneficiar del 50 % de descompte en l'import de la matrícula.  

12. La residència Erasmus Gràcia atorga cada curs acadèmic 60 beques del 50 % de 

descompte en la matrícula i el 6 % de descompte en la mensualitat de l’estada de 

tot el curs. Per als alumnes que s'hi incorporin de gener a juny, la beca consisteix en 

el 50 % de descompte en la matrícula i el 6 % de descompte en la mensualitat (en 

estades puntuals, el descompte és del 15 % sobre el cost total).  

13. La residència Onix ofereix tres beques del 10 % de descompte en el cost anual de 

l’estada de tot el curs. Els beneficiaris són alumnes matriculats a la UAO CEU.  

14. La residència universitària Josep Manyanet ofereix cinc beques del 10 % de 

descompte en el cost anual de l'estada de tot el curs en règim de pensió completa, 

així com deu beques del 50 % de descompte en la inscripció. Els beneficiaris són 

alumnes matriculats a la UAO CEU; aquestes beques només es poden aplicar en 

allotjament en règim de pensió completa.  

15. La residència RESA ofereix cinc beques del 10 % de descompte en el cost anual de 

l’estada de tot el curs (tres per a alumnes de grau universitari i dues per a estudiants 

de màster), totes per a alumnes que s’allotgin en la modalitat Estudio Classic (el 

consum elèctric i d'aigua no s'hi inclouen).  

16. La residència Àgora BCN ofereix deu ajuts del 25 % de descompte en l'import 

anual en règim d'allotjament en habitacions dobles i esmorzar.  

 

  

Capítol VII 

 

CONVENIS ESPECÍFICS 

 

Article 13  

 

Els estudiants que s'acullin a convenis específics signats per la UAO CEU amb diverses 

institucions s'han de regir pel que s'hi estableix. 


