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CONVOCATÒRIA DE BEQUES 

Monterols disposa d’un fons de beques per aquells estudiants que tinguin ferma intenció de 
residir en el Col·legi Major però no puguin fer front al cost total de l’estància un sistema de 
beques que els permeti créixer durant els seus estudis en la nostra residència.   
 
El número de beques atorgades i la seva quantia es revisen anualment. Per sol·licitar-les, 
l’estudiant ha d’haver fet la sol·licitud d’admissió al Col·legi Major Monterols i haver estat 
admès definitivament.  
 

Existeixen dos tipus de beques possibles: la d’excel·lència acadèmica i la de col·laboració. 
Entre les dues es pot arribar a cobrir el 25% de l’estada. És important remarcar que el 
compliment dels requisits esmentats en la convocatòria són elements necessaris, però no 
suficients per a l’atorgament d’aquestes. La decisió correspon al Patronat i a la Direcció. 

La convocatòria de beques pel curs acadèmic 2022/23 ha estat aprovada per la direcció del 
Col·legi Major Monterols.  

TERMINIS DE SOL·LICITUD I RESOLUCIÓ  

Existeixen dos períodes de sol·licitud i resolució de la convocatòria:  

−  Les sol·licituds rebudes abans del 30 de juny seran resoltes per la direcció i 
comunicades personalment als candidats beneficiaris durant les setmanes següents a 
la recepció de la sol·licitud.  

−  Les sol·licituds rebudes des de l’1 de juliol i fins els 31 d’agost seran resoltes per la 
direcció i comunicades personalment als candidats beneficiaris en un termini de 
quinze dies hàbils des de la seva sol·licitud. Aquesta convocatòria tan sols és aplicable 
pels residents de nou ingrés.  

DOCUMENTACIÓ A LLIURAR  

Per tal de poder optar al programa de beques, el sol·licitant haurà de presentar la 
documentació que es detalla a continuació:  

−  Full de sol·licitud de la beca facilitada pel CMU Monterols.  
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−  Escrit dirigit al Patronat del Col·legi Major Monterols argumentant la necessitat 
d’obtenir aquest ajut econòmic. En el cas de renovar la beca, també s’haurà de 
presentar una memòria d’aprofitament de la beca.  

−  Qualificacions obtingudes durant el passat curs presentant una còpia de l’expedient 
acadèmic. Els alumnes de nou ingrés a la Universitat hauran de lliurar les qualificacions 
disponibles de 1r i 2n de Batxillerat.  

−  Imprès de l’Impost sobre la Renda de las Persones Físiques (IRPF) dels membres 
de la unitat familiar de l’any 2020.  

La no presentació de la totalitat de la documentació abans de les dates indicades, invalidarà 
la sol·licitud i la beca quedarà denegada automàticament.  

 

TIPUS DE BEQUES  

Hi ha dues modalitats de beques que poden ser acumulables:  

1) Beques a l’excel·lència: 

 
a) Per als alumnes de nou ingrés a la Universitat:  

Es necessari haver obtingut una nota mitjana superior o igual de 9,00 punts entre 1r i 2n de 
Batxillerat.  

b) Per als alumnes universitaris:  

Poden optar a guanyar aquesta beca aquells residents que durant el curs acadèmic 2020-21 
hagin aconseguit una nota mitjana superior o igual a les indicades en la taula i compleixin 
alguna de les següents condicions:  

− Es van beneficiar d’una beca a l’excel·lència acadèmica a les Universitats amb conveni 
vigent durant el curs 2020/21 i desitgin renovar-la amb les mateixes condicions econòmiques 
que van gaudir en l’esmentat curs acadèmic. 

 − Hagin cursat un mínim de 60 crèdits ECTS durant el curs 2021-22.  
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Per qualsevol dels dos casos, es podrà concedir una beca del 15% de la pensió mensual si es 
certifica una renda per càpita anual de la unitat familiar1 al 2019 inferior a 15.000 €.  

Grau en curs Nota mitjana, igual o superior a 
Arquitectura i enginyeries 7,5 

Biosanitàries (ciències, farmacia, 
infermeria, medicina) 

7,5 

Dobles titulacions 8 
Altres titulacions 8,5 

 

2) Beques de col·laboració 

El sol·licitant pot obtenir una beca de fins un 25% regulat segons el nombre d’hores dedicat 
al Col·legi Major, si es certifica una renda per càpita anual de la unitat familiar* inferior a 
15.000€. La formalització de la Beca quedarà supeditada al compliment de les tasques 
assignades pel coordinador. La direcció del Col·legi Major avaluarà regularment el seu 
aprofitament.  

 

 
*S'entén per renda per càpita anual de la unitat familiar el resultat de dividir la suma de tots els ingressos obtinguts per 
tots els membres computables de la família i per qualsevol motiu durant 2019 entre aquest nombre de membres. Es 
considera membre computable: l'alumne sol·licitant, el pare, la mare, el tutor legal, si escau, i els germans solters menors 
de 25 anys que convivien al domicili familiar a 31 de desembre de 2019. Per exemple: una família amb un sol fill es 
consideraria que té 3 membres computables (l'alumne sol·licitant, el pare i la mare).  

Procediment de càlcul de la renda familiar prenent com a referència l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 
(IRPF):  “Base imposable general” + “Base imposable de l’estalvi” – “Quota resultant de l’autoliquidació” + “Rendes 
exemptes”  

 


