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NORMATIVA D'AJUTS ALS ESTUDIS DEL MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ 
ADMINISTRATIVA DE LA FUNDACIÓ ISGAC I LA UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU 

 

Capítol 1. Disposicions 
generals 

 

Article 1. Destinataris i disponibilitat 
 
La Fundació ISGAC (d'ara endavant, Fundació), juntament amb la Universitat Abat Oliba CEU 
(d'ara endavant, Universitat), ofereix anualment el Programa d'Ajuts a l'Estudi (d'ara endavant, 
ajuts) a l'alumnat del màster universitari en Gestió Administrativa, basat en descomptes sobre 
l'import de la matrícula (exceptuant-ne drets i taxes), que van a càrrec del pressupost ordinari 
anual de la Fundació i depenen de la seva dotació pressupostària en el moment de la sol·licitud. 

 
L'alumnat pot sol·licitar les modalitats d'ajuts que es descriuen al capítol 2. 

 
Article 2. Sol·licituds 

 

Els estudiants del màster poden tramitar la sol·licitud un cop abonada la reserva de drets de 
matrícula, en els termes fixats al calendari d'admissions i d'acord amb el procés establert de 
sol·licitud d'ajuts a l'estudi. Només s'accepten les sol·licituds dins del termini ordinari de 
matrícula establert.  

 
Article 3. Compatibilitat 

 
Els ajuts no són acumulables. Tampoc no són acumulables els ajuts a l'estudi de màster, 
postgrau i cursos d'especialització dispostos per la Universitat (PAEM). 

 

Article 4. Tramitació 
 
El Servei d'Atenció a l'Estudiant de la Fundació tramita totes les sol·licituds, per a les quals s'ha 
d'aportar la documentació acreditativa per a cada un dels ajuts que descriu el capítol 3. Només 
s'accepten les sol·licituds dins del termini ordinari de matrícula establert.  

 
Article 5. Concessió 

 

La Comissió d'Ajuts a l'Estudi, després d'estudiar cada sol·licitud d’ajut, en determina la 
concessió o denegació. L'estudiant rep la resposta per carta o al correu electrònic indicat en la 
sol·licitud. 
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Capítol 2. 
Ajuts 

 

Article 6. Ajut a l'excel·lència acadèmica 
 
Es premia l'excel·lència acadèmica amb un ajut consistent en un descompte en el cost de la 
matrícula del màster.  
 
La Fundació estableix dos tipus de beques d'excel·lència acadèmica en funció del sistema 
universitari d'origen dels candidats. 

Expedients procedents de l'EEES o llicenciats a la UE: 
 

La Fundació premia l'excel·lència acadèmica amb un 30 % de descompte en el cost de la 
matrícula de màster. La concessió de la beca d'excel·lència acadèmica requereix haver superat 
totes les assignatures matriculades durant el grau o llicenciatura amb una nota mitjana 
d'expedient igual o superior a 8,5 sobre 10, calculada sobre els crèdits i les notes de les 
assignatures del grau o llicenciatura. 

Els estudiants procedents de sistemes universitaris de fora de l'EEES: 
 

Poden sol·licitar una beca del 30 % de descompte en el cost dels crèdits la matrícula del 
màster si acrediten la distinció de cum laude als estudis de primera etapa universitària, 
equivalents a un grau universitari europeu. 

 

A més, poden sol·licitar un 10 % de descompte en el cost dels crèdits de la matrícula si 
acrediten una nota mitjana d'expedient de 9 sobre 10 (o l'equivalent en altres sistemes), 
calculada sobre els crèdits i qualificacions de les assignatures del grau o llicenciatura. La 
concessió de la beca d'excel·lència requereix haver superat totes les assignatures matriculades 
durant els estudis de grau o llicenciatura. La Fundació reserva dues beques d'aquesta 
categoria. 

 

Article 7. Ajuts ordinaris 
 

Els ajuts ordinaris consisteixen en quatre beques: dues del 25 % i dues del 15 % de descompte 
de l'import de la matrícula. 

 

La concessió d'aquests ajuts està condicionada tant a la renda familiar com a la disponibilitat 
de la dotació pressupostària de la Fundació en el moment de la sol·licitud. 

 
A més, les sol·licituds s'atenen per rigorós ordre de petició. 

 
 

Article 8. Ajut per a antics alumnes o fills d'antics alumnes 
 
Els antics alumnes de la Universitat i els seus fills es beneficien d'un descompte del 10 % en 
l'import de la matrícula del màster. 
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Article 9. Ajut a la continuïtat d'estudis 
 

Els alumnes de grau de la Universitat es beneficien d'un 20 % de descompte en l'import de la 
matrícula del màster durant els tres anys posteriors a haver acabat els estudis de grau. 

 
 

Article 10. Ajuts per a col·legiats i fills de col·legiats al Col·legi Oficial de Gestors 
Administratius de Catalunya  

 

Els col·legiats i fills de col·legiats al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya es 
beneficien d'un descompte del 10 % en l'import de la matrícula del màster, sempre que tinguin 
aquesta condició en el moment de sol·licitar l'ajut. 

 
 
Article 11. Descompte per a treballadors i membres d'empreses col·laboradores 

 
La Universitat ofereix als treballadors d'empreses col·laboradores amb les quals s'hagi signat un 
conveni un seguit de descomptes en l'import de la matrícula del màster, segons el nombre 
d'inscripcions. 

 
 

Article 12. Ajut per a l’alumne «encarregat d’aula» 
 
Les beques per a l'alumne «encarregat d'aula» consisteixen en un descompte percentual del 30 
% de l'import de la matrícula. Aquest ajut s'aplica en els casos en què es considera necessari 
per les exigències concretes de cada edició. 

 
En cas que la direcció del programa ho consideri oportú, aquest ajut d'«encarregat d'aula» es 
pot concedir a dos alumnes. Aleshores es fracciona en dos descomptes del 15 % de l'import de 
la matrícula. 

 

L'alumne «encarregat d'aula» ha d'ajudar en totes les tasques que calgui perquè el màster es 
pugui desenvolupar correctament i ha de col·laborar amb el coordinador o coordinadora del 
programa. 

 
 

Article 13. Ajuts a l'allotjament 
 

La Universitat, conscient de l'esforç que suposa per a molts estudiants i les seves famílies el 
canvi de residència per fer els estudis a Barcelona, ofereix ajuts a l'allotjament destinats als 
alumnes de màster, postgrau i cursos d'especialització, en virtut d'acords propis amb residències 
universitàries. 

 
Sol·licitud d'aquests ajuts: atenció personalitzada per a tots els estudiants a qui els calgui 
allotjament al Servei d'Informació i Promoció de la Universitat per trobar la residència que més 
s'adapta a les seves necessitats. 
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Capítol 3. 
Documentació acreditativa 

 
 

Article 14. Ajut a l'excel·lència acadèmica 
 

• Imprès de sol·licitud d'ajut normalitzat, correctament emplenat, un cop formalitzada la 
sol·licitud d'admissió al programa. 

 

• Certificat acadèmic personal de la universitat de procedència. 

 

Article 15. Ajuts ordinaris 
 

• Imprès de sol·licitud d'ajut normalitzat, correctament emplenat, un cop formalitzada la 
sol·licitud d'admissió al programa. 

 

• Documentació acreditativa: 

• 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: 
l'estudiant, o bé pare, mare o tutors legals). 

• Qui no hagi presentat declaració de renda en aquest exercici, però hagi percebut 
ingressos per qualsevol altre motiu, haurà de justificar-los mitjançant la certificació 
de rendiments del treball (10-T). 

 
 

Article 16. Ajut per a l'alumne «encarregat d’aula» 
 

• Imprès de sol·licitud d'ajut normalitzat, correctament emplenat, un cop formalitzada la 
sol·licitud d'admissió al programa. 

 
 

Article 17. Ajut per a antics alumnes o fills d’antics alumnes 
 

• Imprès de sol·licitud d'ajut normalitzat, correctament emplenat, un cop formalitzada la 
sol·licitud d'admissió al programa. 

• Document acreditatiu de filiació, a efectes dels fills d'antics alumnes de la Universitat. 
 
 

Article 18. Ajut a la continuïtat d'estudis 
 

• Imprès de sol·licitud d'ajut normalitzat, correctament emplenat, un cop formalitzada la 
sol·licitud d'admissió al programa. 
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Article 19. Ajuts per a col·legiats i fills de col·legiats al Col·legi Oficial de Gestors 
Administratius de Catalunya  

 

• Imprès de sol·licitud d'ajut normalitzat, correctament emplenat, un cop formalitzada la 
sol·licitud d'admissió al programa. 

• Document acreditatiu de filiació, a efectes dels fills dels col·legiats al Col·legi Oficial de 
Gestors Administratius de Catalunya. 

 
 

Article 20. Descompte per a treballadors i membres d'empreses col·laboradores 
 

• Imprès de sol·licitud d'ajut normalitzat, correctament emplenat, un cop formalitzada la 
sol·licitud d'admissió al programa. 

• Document acreditatiu com a treballador d'una entitat col·laboradora de la Universitat. 


