AJUTS A ESTUDIANTS UNIVERSITARIS DE CENTRES
ADSCRITS (ACA)
Adreçats a estudiants que cursin estudis universitaris oficials de grau en els centres docents
universitaris adscrits que es detallen a la convocatòria.
ÉS COMPATIBLE AMB LA BECA GENERAL
REQUISITS
Generals
1. Tenir la ciutadania de qualsevol estat membre de la Unió Europea.
2. En el cas de l’alumnat no comunitari, és aplicable el que disposa la Llei orgànica 2/2009, d’11
de desembre, de reforma de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels
estrangers a Espanya i la seva integració social, i, per tant, es requereix que els estudiants més
grans de 18 anys es trobin en situació de residència. En el cas d’estudiants que no tenen la
nacionalitat espanyola, es requereix que l’estudiant o les persones que el sustenten hagin treballat
a Espanya l’any 2013.
Acadèmics
1. Haver-se matriculat en algun dels centres adscrits indicats a la convocatòria durant el curs
acadèmic a que es refereix la convocatòria en uns estudis adreçats a l’obtenció d’un títol oficial de
grau.
2. Haver-se matriculat d’un mínim de 60 crèdits en matrícula de curs complet.
Econòmics
No es poden superar els llindars de renda familiar disponible i de patrimoni detallats a la
convocatòria.
EXCLUSIONS
Resten exclosos d'aquesta convocatòria els estudiants que:



Procedeixin de la via d'accés per a majors de 25, 40 i 45 anys.



Tinguin alguna titulació universitària.



Hagin superat la totalitat de les assignatures que preveu el pla d’estudis corresponent i als
quals només els quedi pendent el projecte de final de carrera. TIPUS D’AJUTS L'ajut s'establirà en
un tant alçat amb l'objectiu de compensar parcialment els costos de matrícula universitària de
centres adscrits.
TIPUS D’AJUTS
L'ajut s'establirà en un tant alçat amb l'objectiu de compensar parcialment els costos de matrícula
universitària de centres adscrits.
SOL·LICITUD
La sol·licitud s’ha de fer a partir del mes de juliol fins finals de setembre. Cal consultar les dates
de la convocatòria al web de l’AGAUR.
ORGANISME CONVOCANT
Generalitat de Catalunya
Més informació

