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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’EDUCACIÓ I CIÈNCIA
821 REIAL DECRET 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s’estableix el règim 

de les beques i ajudes a l’estudi personalitzades.

L’article 27 de la Constitució Espanyola estableix en els seus apartats 1 i 5 que «tothom 
té el dret a l’educació» i que «els poders públics garanteixen el dret de tothom a l’educació, 
mitjançant una programació general de l’ensenyament, amb la participació efectiva de tots 
els sectors afectats i la creació de centres docents». Per fer efectiu aquest dret les lleis 
orgàniques dictades en desplegament de l’article 27 de la Constitució contenen regulacions 
concretes sobre el sistema de beques o ajudes a l’estudi.

Així, tant l’article 83 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, com l’article 
45 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, en la redacció que en fa 
la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, encomanen a l’Estat l’establiment, amb càrrec als 
seus pressupostos generals, d’un sistema general de beques i ajudes a l’estudi, amb la 
finalitat que totes les persones, amb independència del seu lloc de residència, gaudeixin 
de les mateixes condicions en l’exercici del dret a l’educació.

Atès el caràcter tècnic i la naturalesa conjuntural dels aspectes bàsics d’aquesta 
matèria, les lleis orgàniques esmentades estableixen que el Govern ha de regular, amb 
caràcter bàsic, els paràmetres que calen per assegurar la igualtat en l’accés a les dites 
beques i ajudes, sense detriment de les competències normatives i d’execució de les 
comunitats autònomes.

En conseqüència, aquest Reial decret dóna compliment a l’esmentat mandat del 
legislador orgànic, i modifica el vigent règim centralitzat de gestió de les beques i ajudes a 
l’estudi, una vegada que totes les comunitats autònomes han assumit competències en 
matèria d’educació i després de la reforma d’alguns estatuts d’autonomia que estableixen 
la competència compartida entre l’Estat i les comunitats autònomes respecte al règim de 
foment de l’estudi i de les beques i ajudes estatals.

Per mitjà d’aquest Reial decret es persegueix un doble objectiu. Es tracta, d’una banda, 
d’aconseguir un sistema de beques i ajudes a l’estudi que garanteixi la igualtat en l’accés 
a les beques a tot el territori, i, de l’altra, de donar compliment a la jurisprudència del 
Tribunal Constitucional en aquesta matèria i concretament a la que recullen les sentències 
188/2001, de 20 de setembre, i 212/2005, de 21 de juliol, de manera que es mantinguin 
l’eficàcia i l’eficiència del sistema.

Fora de l’àmbit purament educatiu, tenen una important incidència en aquesta matèria 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la Llei 24/2005, de 18 de 
novembre, de reformes per a l’impuls de la productivitat, la disposició addicional novena de 
la qual exclou les beques del règim de concessió en concurrència competitiva pel fet que 
estableix que «les beques i ajudes a l’estudi per seguir estudis reglats i per a les quals no 
es fixi un nombre determinat de beneficiaris s’han de concedir de forma directa». Aquesta 
mateixa disposició preveu que s’ha d’aprovar anualment un reial decret que fixi els llindars 
econòmics i la resta de requisits necessaris per obtenir una beca o ajuda a l’estudi.

Aquest Reial decret consta de cinc capítols, quatre disposicions addicionals, una 
disposició transitòria, una disposició derogatòria i quatre disposicions finals. L’article 1 
defineix els conceptes de beca i d’ajuda a l’estudi, i distingeix les beques territorialitzades, 
respecte de les quals l’Estat estableix la normativa bàsica i les comunitats autònomes el 
desplegament legislatiu i l’execució, de les no territorialitzades, la competència de les quals 
correspon completament a l’Estat.

Atenent aquesta distinció, el capítol I del Real decret estableix les normes generals 
aplicables als dos tipus de beques. Per la seva banda, el capítol II assenyala els requisits 
econòmics per ser beneficiari d’una beca, i amb aquest fi regula els membres computables, 
la renda familiar, la seva composició i les seves deduccions que té, així com el patrimoni 
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familiar. El capítol III estableix els requisits acadèmics per obtenir una beca en les diferents 
ensenyaments, i el capítol IV determina els principis, les condicions de revocació i 
reintegrament i d’incompatibilitat de les beques i ajudes estatals. Finalment, el capítol V 
tracta el règim de les beques i ajudes territorialitzades, i distingeix les beques convocades 
amb un nombre predeterminat de beneficiaris de les que es convoquen sense aquesta 
predeterminació.

En les disposicions addicionals primera, segona i tercera es preveu l’aprovació d’un 
reial decret que especifiqui anualment i d’acord amb la consignació pressupostària les 
quanties i els llindars aplicables a cada curs acadèmic; la subscripció de convenis de 
col·laboració amb les comunitats autònomes per a la realització de plans i programes 
conjunts en matèria de beques i ajudes, i s’estableixen les obligacions d’intercanvi 
d’informació amb fins estadístics i de manteniment de bases de dades.

La disposició addicional quarta preveu els reials decrets de traspassos dels mitjans i 
serveis necessaris per al ple exercici de les competències en aquesta matèria.

Per la seva banda, la disposició transitòria única estableix el règim aplicable a les 
titulacions universitàries anteriors al Reial decret 55/2005, de 21 de gener.

Mitjançant disposició derogatòria es deroguen el Reial decret 2298/1983, de 28 de juliol, 
pel qual es regula el sistema de beques i altres ajudes a l’estudi de caràcter personalitzat i el 
Reial decret 1123/1985, de 19 de juny, sobre pagament de beques i ajudes a l’estudi 
concedides pel Ministeri d’Educació i Ciència a través d’entitats de crèdit.

Finalment, en les disposicions finals primera, segona i tercera s’estableixen, 
respectivament, la coordinació d’actuacions, el títol competencial que empara la normativa 
bàsica que regula aquest Reial decret i la seva entrada en vigor.

Aquest Reial decret té un informe favorable del Ministeri per a les Administracions 
Públiques. Ha estat, a més, objecte de dictamen pel Consell Escolar de l’Estat i en la seva 
tramitació han estat consultades les comunitats autònomes, a través de la Comissió 
General d’Educació de la Conferència Sectorial d’Educació i de la Conferència General de 
Política Universitària.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Educació i Ciència, amb l’aprovació prèvia 
de la ministra d’Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat, i amb la 
deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 21 de desembre de 2007,

D I S P O S O :

CAPÍTOL I

Normes generals

Article 1. Definicions.

1. Beques. Als efectes d’aquest Reial decret, s’entén per beca la quantitat o benefici 
econòmic que es concedeixi per iniciar o prosseguir ensenyaments conduents a l’obtenció 
d’un títol o certificat de caràcter oficial amb validesa a tot el territori nacional, atenent les 
circumstàncies socioeconòmiques i l’aprofitament acadèmic del sol·licitant.

2. Ajudes a l’estudi. Als efectes d’aquest Reial decret, té la consideració d’ajuda a 
l’estudi tota quantitat o benefici econòmic que es concedeixi per iniciar o prosseguir 
ensenyaments amb validesa a tot el territori nacional, atenent únicament les circumstàncies 
socioeconòmiques del beneficiari.

3. Beques i ajudes a l’estudi territorialitzades. Als efectes d’aquest Reial decret, són 
territorialitzades les beques i ajudes a l’estudi definides en els apartats anteriors que es 
financen amb càrrec a crèdits del Programa de beques i ajudes a estudiants dels 
pressupostos generals de l’Estat i respecte de les quals l’Estat estableix la regulació bàsica 
conforme al que disposa l’article 45 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d’universitats, en la redacció que en fan la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i l’article 83 
de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.

4. Beques i ajudes a l’estudi no territorialitzades. Als efectes d’aquest Reial decret, 
són no territorialitzades les destinades a cursar estudis en una comunitat autònoma diferent 
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de la del domicili familiar de l’estudiant, les destinades als alumnes de la Universitat 
Nacional d’Educació a Distància, del Centre d’Investigació i Desenvolupament de l’Educació 
a Distància, de Ceuta, de Melilla i dels centres espanyols a l’exterior, que es financen amb 
càrrec a crèdits del Programa de beques i ajudes a estudiants dels pressupostos generals 
de l’Estat i respecte de les quals l’Estat també porta a terme la gestió i concessió.

Article 2. Àmbit d’aplicació.

1. Aquest Reial decret estableix la regulació bàsica de les beques i ajudes a l’estudi 
territorialitzades i no territorialitzades.

2. Així mateix estableix normes de gestió de les beques i ajudes no territorialitzades, 
que ha de convocar el Ministeri d’Educació i Ciència en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Article 3. Ensenyaments a què es dirigeixen les beques i ajudes a l’estudi.

1. Es poden concedir beques per cursar algun dels ensenyaments següents:

a) Batxillerat.
b) Formació professional.
c) Ensenyaments artístics professionals.
d) Ensenyaments d’idiomes.
e) Ensenyaments esportius.
f) Ensenyaments conduents al títol universitari oficial de grau.
g) Ensenyaments conduents al títol oficial de màster universitari.
h) Ensenyaments artístics superiors.
i) Altres estudis superiors.

2. Es poden concedir ajudes a l’estudi per cursar algun dels ensenyaments 
següents:

a) Educació infantil.
b) Educació primària.
c) Educació secundària obligatòria.
d) Programes de qualificació professional inicial.
e) Cursos destinats a la preparació de les proves d’accés a la formació professional 

i a la universitat.

3. Aquestes ajudes s’han d’adaptar a les circumstàncies i característiques dels 
alumnes amb necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat o d’alta 
capacitat intel·lectual. Aquests alumnes també poden obtenir ajudes per cursar alguns 
dels ensenyaments enumerats a l’apartat 1 d’aquest article.

4. Poden obtenir les beques i ajudes a l’estudi que regula aquest Reial decret els 
estudiants que cursin els ensenyaments, tant presencials com no presencials, enumerats 
en els anteriors paràgrafs.

Article 4. Condicions dels beneficiaris.

1. Per ser beneficiari de les beques i ajudes a l’estudi que regula aquest Reial decret 
és necessari:

a) No tenir o no complir els requisits legals per a l’obtenció d’un títol del mateix nivell 
o superior que el corresponent al dels estudis per als quals se sol·licita la beca o ajuda.

b) Complir els requisits bàsics que estableix aquest Reial decret, així com els que 
fixin les administracions educatives en les convocatòries pròpies de la beca o ajuda de què 
es tracti.

c) Estar matriculat en algun dels ensenyaments del sistema educatiu espanyol que 
s’enumeren a l’article 3 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig d’educació.

d) Ser espanyol, o posseir la nacionalitat d’un Estat membre de la Unió Europea. En 
aquest últim cas es requereix que l’estudiant mateix o els seus sustentadors estiguin 
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treballant a Espanya. En el supòsit d’estudiants no comunitaris, s’aplica el que disposa la 
normativa sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.

2. A més, per a la concessió de les ajudes als alumnes que presentin necessitats 
educatives especials derivades de discapacitat, es requereix que el sol·licitant sigui 
identificat com a tal pel personal amb la deguda qualificació i en els termes que determinin 
les administracions educatives. A més, ha d’haver estat escolaritzat en un centre específic, 
en una unitat d’educació especial d’un centre ordinari o en centre ordinari que hagi estat 
autoritzat per escolaritzar alumnes que presenten necessitats educatives especials.

3. Per a l’obtenció de les beques o ajudes que es convoquin amb una limitació del 
nombre de beneficiaris és necessari que el sol·licitant, a més de complir els requisits 
establerts, obtingui un coeficient de prelació que el situï dins del nombre de beques o 
ajudes convocades o del crèdit destinat per a aquesta finalitat.

4. Tenen la consideració legal de beneficiaris de les beques i ajudes a l’estudi a què 
es refereix aquest Reial decret els estudiants als quals se’ls concedeixin en qualsevol dels 
supòsits següents:

a) Que percebin directament el seu import.
b) Que percebin l’import a través d’un tercer.
c) Que l’obtinguin mitjançant l’exempció del pagament d’un determinat preu per un 

servei escolar o acadèmic.
d) Que es beneficiïn d’una prestació en espècie en el marc d’una activitat educativa.

5. Es pot obtenir la condició de beneficiari de beca i ajuda a l’estudi encara que no es 
compleixin els requisits que estableix l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions.

Article 5. Modalitats de beques i ajudes a l’estudi.

Les beques i ajudes a l’estudi que regula aquest Reial decret han de tenir en compte 
les diverses despeses derivades de l’educació i preveure diferents modalitats en funció 
dels components a què es refereixen els articles següents.

Article 6. Quanties de les beques i ajudes a l’estudi.

1. Les quanties de les beques i ajudes, així com dels seus diferents components, 
s’han de fixar abans de cada curs acadèmic atenent les disponibilitats pressupostàries. 
Les quanties esmentades no han de ser, en cap cas, superiors al cost real de la prestació 
o prestacions que cobreixin.

2. Conforme al mandat que conté l’article 138.1 de la Constitució, els beneficiaris 
d’una beca amb domicili personal o familiar a l’Espanya insular o a Ceuta o Melilla que 
tinguin la necessitat d’utilitzar transport marítim o aeri per accedir al centre docent en què 
cursin els seus estudis o el lloc en què facin les pràctiques integrants del corresponent 
cicle formatiu disposen d’una quantitat addicional que s’ha de fixar anualment sobre la 
quantia de la beca que els hagi correspost.

Article 7. Component de les ajudes en educació infantil.

En el nivell d’educació infantil es poden concedir ajudes per a escolarització que es 
destinin al pagament de les despeses que ocasionin a les famílies la inscripció i assistència 
de l’alumne a un centre no sostingut o parcialment sostingut amb fons públics. No s’han de 
concedir ajudes quan la comunitat autònoma corresponent tingui establerta la gratuïtat en 
el curs de l’educació infantil per al qual se sol·liciti ni quan la unitat en què estigui matriculat 
l’alumne estigui sostinguda amb fons públics.

Article 8. Component de les ajudes en els nivells d’ensenyament gratuït.

En els nivells d’ensenyament gratuït es poden concedir ajudes per a l’adquisició dels 
llibres i del material escolar necessari sempre que aquest concepte no estigui prou cobert 
amb fons o ajudes públiques.
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Article 9. Components de les beques en els ensenyaments postobligatoris.

En els ensenyaments enumerats a l’article 3.1 d’aquest Reial decret es poden concedir 
beques que tenen algun o alguns dels components següents:

1. Component de compensació.

Aquest component es destina a compensar l’absència d’ingressos que comporta la 
dedicació a l’estudi. Els beneficiaris d’aquest component han de complir els requisits 
específics següents:

a) Haver complert l’edat legalment establerta per treballar abans de l’1 de gener de 
l’any en què finalitzi el curs escolar per al qual sol·liciten la beca.

b) Cursar estudis presencials.

2. Component per a despeses de desplaçament.

Aquest component es destina a les despeses de desplaçament entre el domicili familiar 
del becari i el centre docent en què porti a terme els seus estudis, o el lloc en què realitzi 
les pràctiques integrants del corresponent cicle formatiu. A aquests efectes, es considera 
domicili familiar el més pròxim al centre docent que pertanyi a algun membre computable 
de la unitat familiar, encara que no coincideixi amb el domicili legal del sol·licitant.

Aquest component es pot concedir tant per a transport urbà com interurbà.
En el cas de transport interurbà, el component es pondera conforme a l’escala 

següent:

a) De 5 a 10 km.
b) De més de 10 a 30 km.
c) De més de 30 a 50 km.
d) De més de 50 km.

En tot cas, per a la concessió d’aquest component s’ha de tenir en compte la disponibilitat 
de places per als estudis que es vulguin cursar a la localitat on el becari resideixi o a menys 
distància.

La distància, als efectes de concessió d’aquest component, és l’existent entre els nuclis 
urbans en què radiquin el domicili familiar de l’alumne i el centre docent, respectivament. 
A aquests efectes, es considera domicili de la família el més pròxim al centre docent que 
pertanyi a algun membre computable de la unitat familiar, encara que no coincideixi amb 
el domicili legal del sol·licitant.

En cap cas són compatibles els components per raó de la distància en transport 
interurbà amb el component de residència.

Es concedeix el component per a transport urbà als alumnes d’estudis presencials 
quan la ubicació del centre docent ho faci necessari, i sempre que per a l’accés a aquest 
centre s’hagi de costejar més d’un mitjà de transport públic. Aquest component és 
incompatible amb qualsevol component per a transport interurbà.

En el cas d’alumnes que cursen estudis no presencials, s’estableix una quantia única 
destinada a cobrir el cost dels eventuals desplaçaments al centre docent.

3. Component per a despeses de residència.

Aquest component es destina a les despeses derivades de la residència de l’alumne, 
durant el curs, fora del domicili familiar.

Per a l’adjudicació d’aquest component es requereix que el sol·licitant cursi estudis 
presencials i acrediti la necessitat de residir fora del domicili familiar durant el curs, per raó 
de la distància entre el domicili familiar i el centre docent, els mitjans de comunicació 
existents i els horaris lectius. A aquests efectes, es considera domicili familiar el més pròxim 
al centre docent que pertanyi a algun membre computable de la unitat familiar, encara que 
no coincideixi amb el domicili legal del sol·licitant.
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4. Component per a material escolar.

Aquest component es destina al pagament de les despeses derivades del material 
escolar necessari per als estudis.

5. Component per a escolarització.

Aquest component es destina a finançar les despeses que ocasionin la inscripció i 
assistència de l’alumne a un centre docent no sostingut amb fons públics, en els nivells no 
universitaris.

En el cas d’alumnes matriculats en centres municipals d’altres estudis, o en centres 
privats en règim de concert singular, la quantia d’aquest component es fixa atenent el cost 
inferior que aquest concepte representa per a les famílies.

6. Component per a matrícula.

Aquest component està destinat a finançar les despeses derivades de la matrícula 
d’alumnes d’estudis universitaris en centres públics i privats.

a) L’import del component de matrícula per a alumnes de les universitats públiques 
és el que es fixi cada curs acadèmic per als preus públics per serveis acadèmics.

b) L’import del component de matrícula per a alumnes de les universitats privades no 
pot excedir els preus públics oficials establerts per a la mateixa titulació en els centres de 
titularitat pública de la comunitat autònoma.

La quantia del component de matrícula cobreix exclusivament l’import dels crèdits 
necessaris per obtenir la titulació de què s’hagi matriculat i per a la qual se li hagi concedit 
la beca en el curs corresponent.

Article 10. Components de les ajudes destinades als alumnes amb necessitats educatives 
especials.

Als alumnes que presentin necessitats educatives especials derivades de discapacitat 
o de trastorns greus de conducta se’ls poden concedir ajudes que tenen algun o alguns 
dels components que s’enumeren a continuació.

1. Component per a escolarització.

El component per a escolarització té per objecte el pagament de les despeses que 
ocasionin la inscripció i assistència de l’alumne a un centre escolar i no es pot concedir 
quan les unitats o seccions del dit centre estiguin sostingudes amb fons públics.

2. Component per a despeses de desplaçament.

Aquest component té per objecte el pagament de les despeses que ocasioni el 
desplaçament de l’alumne al centre escolar i no es pot concedir quan aquest concepte 
estigui cobert per servei o fons públics o per ajudes concedides al centre per finançar el 
corresponent servei.

Existeixen tres modalitats d’aquest component: per a desplaçament urbà, per a 
desplaçament interurbà i per a desplaçament de cap de setmana.

Es concedeixen els components per a desplaçament urbà i per a desplaçament 
interurbà quan es justifiqui pel tipus de discapacitat de l’alumne i la distància del domicili 
familiar al centre educatiu.

Es concedeix el component per a transport de cap de setmana als alumnes interns en 
una residència escolar.

3. Component per a menjador escolar.

El component per a menjador escolar té per objecte el pagament de les despeses que 
ocasioni la utilització per l’alumne dels serveis de menjador del centre escolar i no es pot 
concedir quan aquest concepte estigui cobert per servei o fons públics o per ajudes 
concedides al centre per finançar el corresponent servei.
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4. Component per a residència escolar.

El component per a residència escolar té per objecte el pagament de les despeses 
ocasionades per l’internament de l’alumne en una residència i no es pot concedir quan 
aquest concepte estigui cobert per servei o fons públics o per ajudes concedides al centre 
per finançar el corresponent servei.

El component de residència és incompatible amb els components de menjador i de 
desplaçament, amb excepció del component per al transport de cap de setmana.

5. Component per a llibres i material didàctic.

Aquest component té per objecte el pagament de les despeses derivades de l’adquisició 
dels llibres de text i altre material didàctic necessari. No es concedeix aquest component 
quan aquest concepte estigui suficientment cobert per fons o ajudes públiques.

6. Component per a reeducació pedagògica i per a reeducació del llenguatge.

Aquests components tenen per objecte el pagament de les despeses derivades 
d’aquesta assistència educativa i no es poden concedir quan l’assistència esmentada es 
presti suficientment de forma gratuïta.

7. Subsidis de transport i menjador escolar.

Aquests subsidis es destinen al pagament de les despeses derivades del transport i el 
menjador escolar en els termes que expressen els números 2 i 3 anteriors.

Només poden ser beneficiaris d’aquests subsidis els alumnes amb necessitats 
educatives especials pertanyents a famílies nombroses de qualsevol categoria.

La concessió dels subsidis no està subjecta a límits de renda ni de patrimoni familiar.
Els subsidis de transport i menjador són compatibles amb els components descrits en 

els apartats anteriors amb l’excepció dels de transport, menjador i residència.

Article 11. Component de les ajudes destinades a alumnes amb altes capacitats 
intel·lectuals.

Aquest component té per objecte el pagament de les despeses derivades de la 
inscripció i assistència a programes específics per a aquest col·lectiu i no es pot concedir 
quan la dita assistència es presti de forma gratuïta en la corresponent comunitat autònoma. 
Per a la concessió d’aquest component es requereix ser identificat com a tal pel personal 
amb la deguda qualificació i en els termes que determinin les administracions educatives.

Article 12. Components de les ajudes per a programes de qualificació professional inicial i 
cursos de preparació per a les proves d’accés a la formació professional i a la universitat.

En els cursos de preparació per a les proves d’accés a la formació professional i a la 
universitat impartits en centres públics i en els programes de qualificació professional 
inicial es concedeixen ajudes que poden tenir els components de desplaçament i de 
material escolar en els termes que preveuen els apartats 2 i 4 de l’article 9.

A més, en els programes de qualificació professional inicial es pot concedir el component 
d’escolarització en els termes que preveu l’apartat 5 de l’article 9.

El pagament dels components a què es refereix aquest article es poden fraccionar, i 
alguns d’aquests pagaments es poden condicionar a l’assistència efectiva del beneficiari 
als corresponents programes o cursos.

CAPÍTOL II

Requisits econòmics

Article 13. Requisits de renda i patrimoni.

No es poden concedir les beques i ajudes a l’estudi a què es refereix aquest Reial 
decret als sol·licitants amb un renda i, si s’escau, un patrimoni familiar, que superi els 
llindars que s’estableixin anualment.
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Article 14. Membres computables.

1. Per al càlcul de la renda i el patrimoni familiar als efectes de beca o ajuda a l’estudi, 
són membres computables els pares i, si s’escau, el tutor o persona encarregada de la 
guarda i protecció del menor, que tenen la consideració de sustentadors principals de la 
família. També són membres computables el sol·licitant, els germans solters de menys de 
vint-i-cinc anys i que convisquin en el domicili familiar a 31 de desembre de l’any 
immediatament anterior a aquell en què comença el curs escolar per al qual se sol·licita, o 
els més grans, quan es tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, 
així com els ascendents dels pares que justifiquin la seva residència en el mateix domicili 
que els anteriors amb el certificat municipal corresponent.

2. En el cas de divorci o separació legal dels pares, no es considera membre 
computable el que no convisqui amb el sol·licitant de la beca.

No obstant això, si s’escau, té la consideració de membre computable i sustentador 
principal el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació les rendes i patrimoni del qual 
s’han d’incloure dins del còmput de la renda i patrimoni familiars.

3. En els supòsits en què el sol·licitant de la beca o ajuda sigui un menor en situació 
d’acolliment, és aplicable a la família d’acollida el que disposen els paràgrafs anteriors. 
Quan es tracti d’un major d’edat té la consideració de no integrat en la unitat familiar a 
aquests efectes.

4. En el cas de sol·licitants que constitueixin unitats familiars independents, també es 
consideren membres computables el cònjuge o, si s’escau, la persona a la qual estigui unit 
per relació anàloga, així com els fills, si n’hi ha i conviuen en el mateix domicili.

5. En els casos en què el sol·licitant al·legui la seva independència familiar i econòmica, 
sigui quin sigui el seu estat civil, ha d’acreditar documentalment aquesta circumstància, els 
mitjans econòmics de què disposa i la titularitat o el lloguer del seu domicili que, a tots els 
efectes, és el que l’alumne habiti durant el curs escolar.

Article 15. Renda familiar.

1.  Als efectes de beca o ajuda, la renda familiar s’obté per agregació de les rendes 
de cadascun dels membres computables de la família que obtinguin ingressos de qualsevol 
naturalesa, calculades segons s’indica en els paràgrafs següents i de conformitat amb la 
normativa reguladora de l’impost sobre la renda de les persones físiques. En cap cas 
inclou els saldos negatius de guanys i pèrdues patrimonials corresponents a exercicis 
anteriors al que es computa.

2. Per a la determinació de la renda dels membres computables que hagin presentat 
declaració o sol·licitud de devolució per l’impost sobre la renda de les persones físiques, 
cal procedir de la manera següent:

a) Se sumen la renda general i la renda de l’estalvi del període impositiu.
b) D’aquest resultat se’n resta la quota líquida total.

3. Per a la determinació de la renda dels membres computables que obtinguin 
ingressos propis i no hagin presentat declaració o sol·licitud de devolució per l’impost 
sobre la renda de les persones físiques, cal seguir el procediment descrit en el paràgraf a) 
anterior i, del resultat obtingut, se’n resten els pagaments a compte efectuats.

4. La presentació de la sol·licitud de beca implica que s’autoritza les administracions 
educatives i les universitats per obtenir les dades necessàries per determinar la renda als 
efectes de beca a través de les agències tributàries, així com altres informacions 
acreditatives de les situacions personals al·legades i que estiguin en poder d’alguna 
administració pública.

Article 16. Deduccions de la renda familiar.

Un cop s’ha trobat la renda familiar als efectes de beca o ajuda segons el que estableixen 
els articles anteriors, es poden efectuar deduccions pels conceptes següents:

a) Aportació d’ingressos pels membres computables diferents dels sustentadors 
principals.
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b) Pertinença del sol·licitant a família nombrosa de categoria general o de categoria 
especial.

c) Existència d’algun membre computable de la família, inclòs el mateix sol·licitant, 
afectat per una minusvalidesa, legalment qualificada.

d) Residència de dos o més fills fora del domicili familiar del sol·licitant per raó 
d’estudis.

e) Orfandat absoluta del sol·licitant.

Article 17. Patrimoni familiar.

1. Els llindars indicatius del patrimoni familiar a què es refereix l’article 13 d’aquest 
Reial decret es refereixen als paràmetres següents:

a) Valors cadastrals de les finques urbanes i rústiques pertanyents als membres 
computables de la unitat familiar del sol·licitant, còmput del qual se n’exclou l’habitatge 
habitual.

b) Suma dels rendiments nets reduïts del capital mobiliari més el saldo net positiu de 
guanys i pèrdues patrimonials pertanyent als membres computables de la unitat familiar, 
excloent-ne les subvencions rebudes per a adquisició o rehabilitació de l’habitatge 
habitual.

2. Aquests elements indicatius del patrimoni es computen pel seu valor a 31 de 
desembre de l’any de referència.

3. Quan siguin diversos els elements indicatius del patrimoni descrits en els apartats 
anteriors de què disposin els membres computables de la unitat familiar, s’ha de calcular 
el percentatge de valor de cadascun respecte del llindar corresponent. Es denega la beca 
quan la suma dels percentatges referits superi cent.

4. També es denega la beca quan el volum de facturació de les activitats econòmiques 
de què siguin titulars els membres computables de la unitat familiar del sol·licitant de la 
beca o ajuda superi el llindar que s’estableixi.

5. De la valoració dels elements a què es refereixen els paràgrafs anteriors, es 
dedueix un percentatge, que es determina anualment, dels que pertanyin a qualsevol 
membre computable de la unitat familiar diferent dels sustentadors principals.

CAPÍTOL III

Requisits acadèmics

Secció 1a RequiSitS acadèmicS en enSenyamentS de: batxilleRat, foRmació pRofeSSional, 
aRtíSticS pRofeSSionalS, eSpoRtiuS i d’idiomeS

Article 18. Ensenyaments de batxillerat, ensenyaments professionals de música i dansa 
i grau mitjà de formació professional, d’arts plàstiques i disseny i dels ensenyaments 
esportius.

1. Matriculació. Per obtenir una beca els alumnes s’han de matricular en cursos 
complets o, almenys, en la meitat dels mòduls que componen el cicle corresponent. Les 
matèries, assignatures o mòduls convalidats no es tenen en compte a efectes del 
compliment dels requisits acadèmics que estableix aquest Reial decret.

No obstant això, no es requereix que l’alumne es matriculi d’un curs complet quan la 
matrícula esmentada s’estengui a totes les matèries, assignatures o mòduls que li faltin 
per acabar els seus estudis.

Els qui cursin ensenyaments no presencials o els estudiants que utilitzin l’oferta 
específica per a persones adultes o oferta de matrícula parcial també poden obtenir la 
beca matriculant-se com a mínim de quatre assignatures o matèries o d’un nombre de 
mòduls la suma horària dels quals sigui igual o superior a 500 hores, que han d’aprovar en 
la seva totalitat per mantenir la beca en el curs següent. Els becaris que facin ús d’aquesta 
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possibilitat i no es matriculin d’un curs complet només poden obtenir els components per a 
escolarització, despeses de desplaçament i material escolar.

En el cas d’estudis que tinguin matèries quadrimestrals, aquestes tenen la consideració 
de mitja matèria a tots els efectes.

2. Càrrega lectiva superada. No es concedeix beca als alumnes que repeteixin curs 
totalment o parcialment. En el cas d’alumnes que hagin repetit curs, s’entén que compleixen 
el requisit acadèmic per ser becaris quan hagin superat totes les matèries dels cursos 
anteriors a aquell per al qual sol·liciten la beca.

En tot cas, només es pot obtenir la beca durant el nombre d’anys que duri el pla 
d’estudis.

Els qui cursin ensenyaments no presencials o utilitzin ofertes de matrícula parcial o 
específica per a persones adultes poden obtenir la beca durant un any més del que 
estableix el paràgraf anterior.

Article 19. Ensenyaments de grau superior de formació professional, d’arts plàstiques i 
disseny i d’ensenyaments esportius.

1. Matriculació. Per obtenir una beca, els alumnes s’han de matricular d’un curs 
complet o, almenys, de la meitat dels mòduls que componen el cicle corresponent. Els 
mòduls convalidats no es tenen en compte a efectes del compliment dels requisits 
acadèmics que estableix aquest Reial decret.

El nombre de mòduls que fixa el paràgraf anterior no és exigible en el cas dels alumnes 
als quals els en falti un nombre inferior per acabar els seus estudis.

Els qui cursin ensenyaments no presencials o utilitzin ofertes de matrícula parcial o 
específica per a persones adultes també poden obtenir la beca matriculant-se, almenys, 
d’un nombre de mòduls la suma horària dels quals sigui igual o superior a 500 hores, que 
han d’aprovar totalment per mantenir-la en el curs següent. Els becaris que facin ús 
d’aquesta possibilitat poden obtenir únicament els components per a escolarització, 
despeses de desplaçament i material escolar.

2. Càrrega lectiva superada. Per obtenir una beca, els sol·licitants han d’haver superat 
el 80 per cent dels mòduls en què s’hagin matriculat que, com a mínim, són els que 
s’assenyalen en el paràgraf anterior.

No es concedeix beca als alumnes que estiguin repetint curs.
S’entén que compleixen el requisit acadèmic per ser becaris els qui hagin repetit curs 

quan hagin superat totes les matèries dels cursos anteriors a aquell per al qual sol·liciten 
la beca.

Es pot gaudir de beca durant el nombre d’anys establert en el pla d’estudis.
Els qui cursin ensenyaments no presencials o utilitzin ofertes de matrícula parcial o 

específica per a persones adultes poden obtenir la beca durant un any més del que 
estableix el paràgraf anterior.

Article 20. Ensenyaments d’idiomes.

1. Matriculació. Per obtenir una beca en aquests ensenyaments, els alumnes s’han 
de matricular d’un curs complet. La beca inclou els components per a escolarització, 
despeses de desplaçament i material escolar.

2. Càrrega lectiva superada. No es concedeix beca als qui estiguin repetint curs.
Es pot gaudir de beca durant el nombre d’anys que hagi de seguir l’alumne per 

completar el pla d’estudis i per a un màxim de dos idiomes.

Article 21. Obtenció de la beca en cas de canvi d’estudis.

1. En el cas de canvi d’estudis cursats totalment o parcialment amb condició de 
becari, no es pot obtenir cap beca mentre aquest canvi comporti la pèrdua d’un any o més 
en el procés educatiu. Es considera que no es dóna aquesta pèrdua únicament quan el 
pas a un altre nivell o grau d’ensenyament estigui previst en la legislació vigent com una 
continuació possible dels estudis realitzats anteriorment.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 15 • Dijous 17 de gener de 2008 • Secc. I. Pàg. 11

cv
: B

O
E

-A
-2

00
8-

82
1-

C

2. En el supòsit de canvi d’estudis cursats totalment sense condició de becari, a 
aquests efectes es considera rendiment acadèmic que ha de complir el sol·licitant per 
obtenir beca en els nous estudis el requisit acadèmic que hagi hagut d’obtenir en l’últim 
curs dels estudis abandonats.

Secció 2a RequiSitS acadèmicS en enSenyamentS univeRSitaRiS conduentS al títol de gRau

Article 22. Matriculació.

1. Per obtenir beca, els sol·licitants s’han de matricular, en el curs per al qual sol·liciten 
la beca, d’un mínim de 60 crèdits. En el supòsit de matricular-se d’un nombre superior de 
crèdits, tots aquests es tenen en compte per a la valoració del rendiment acadèmic del 
sol·licitant.

2. Els més grans de vint-i-cinc anys i els que cursin els estudis de grau en universitats 
no presencials també poden obtenir beca matriculant-se, almenys, de 35 crèdits, que han 
d’aprovar totalment per mantenir-la en el curs següent. Els becaris que facin ús d’aquesta 
possibilitat i no es matriculin d’un curs complet només poden obtenir els components per a 
matrícula, per a despeses de desplaçament i per a material escolar.

3. En el supòsit de plans d’estudis amb matrícula semestral/quadrimestral, pot obtenir 
la beca l’alumne que es matriculi en un semestre/quadrimestre del cinquanta per cent dels 
crèdits establerts en els apartats anteriors. No obstant això, per tal de renovar la beca, ha 
de completar la matrícula en el semestre/quadrimestre següent, fins a assolir el nombre de 
crèdits matriculats a què es refereixen els apartats esmentats.

4. Excepcionalment, en els casos en què la universitat, en virtut de la seva normativa 
pròpia, limiti el nombre de crèdits en què es pugui matricular l’alumne, es pot obtenir la 
beca si aquest es matricula en tots en què li sigui possible, encara que no arribi als mínims 
a què es refereix el present article.

5. El nombre mínim de crèdits fixat en els paràgrafs anteriors en què l’alumne ha 
d’estar matriculat en el curs per al qual se sol·licita la beca no és exigible en el cas dels 
alumnes als quals, per tal de finalitzar els seus estudis, els falti un nombre inferior al 
nombre mínim esmentat, sempre que el gaudi de la condició de becari s’ajusti al que 
preveu l’article 24.

6. Les assignatures o crèdits convalidats i adaptats no s’han de tenir en compte a 
efectes del compliment dels requisits acadèmics que estableix aquest Reial decret.

7. En cap cas entren a formar part dels mínims a què es refereixen els apartats 
anteriors crèdits corresponents a diferents especialitats o que superin els necessaris per a 
l’obtenció del títol corresponent.

Article 23. Càrrega lectiva superada.

1. Excepte els qui es matriculin per primera vegada en estudis de grau, els sol·licitants 
han d’haver superat el 60 per cent dels crèdits en què s’hagin matriculat si es tracta 
d’estudis d’ensenyaments tècnics, o el 80 per cent si es tracta d’altres ensenyaments 
universitaris conduents al títol de grau.

2. En tot cas, el nombre mínim de crèdits en què va haver d’estar matriculat el 
sol·licitant en el curs anterior a aquell per al qual sol·licita la beca, és el que, per a cada 
cas, s’indica a l’article anterior.

3. En el cas d’haver-se matriculat en un nombre de crèdits superior al mínim, tots 
aquests crèdits, fins i tot els de lliure elecció, han de ser tinguts en compte per a la valoració 
dels requisits acadèmics establerts en el present Reial decret.

Article 24. Nombre d’anys amb condició de becari.

1. Es pot gaudir d’una beca durant un any més dels establerts en el pla d’estudis. No 
obstant això, aquest termini és de dos anys per als qui cursin estudis d’ensenyaments tècnics.

2. Els més grans de vint-i-cinc anys i els qui cursin la totalitat dels seus estudis de 
grau en universitats no presencials poden gaudir de la condició de becari durant un any 
més del que estableix el paràgraf anterior.
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3. En el cas d’alumnes que duguin a terme el curs de preparació per a l’accés a la 
universitat de més grans de vint-i-cinc anys, en universitats que imparteixin ensenyaments 
no presencials, l’ajuda es concedeix per a un únic curs acadèmic.

4. Quan es produeixi un canvi d’estudis universitaris cursats totalment o parcialment 
amb condició de becari, no es pot obtenir cap beca en els nous estudis fins que el nombre 
de cursos matriculats en aquests sigui superior al nombre d’anys en què es va gaudir de 
beca en els estudis abandonats.

5. En el supòsit de canvi d’estudis cursats totalment sense condició de becari, a 
aquests efectes es considera rendiment acadèmic que ha de complir el sol·licitant per 
obtenir beca en els nous estudis el requisit acadèmic que hagi hagut d’obtenir en l’últim 
curs dels estudis abandonats, excepte els alumnes que hi concorrin per millorar la nota de 
la prova d’accés a la universitat, que poden fer ús d’aquesta última qualificació.

6. No es consideren canvis d’estudis les adaptacions a nous plans dels mateixos 
ensenyaments, i, en tot cas, l’alumne ha de complir els requisits acadèmics establerts amb 
caràcter general.

Article 25. Supòsits d’aprofitament acadèmic excepcional.

S’entén que compleixen els requisits acadèmics els alumnes que tinguin un aprofitament 
acadèmic excepcional.

Per determinar si hi ha un aprofitament excepcional de l’alumne, es calcula l’increment 
percentual de crèdits matriculats sobre el nombre mínim d’aquests a què obliga a 
matriculació l’article 22.

El percentatge de crèdits a superar que estableix l’article 23 per obtenir beca es 
determina en aquests casos mitjançant la fórmula matemàtica següent:

60   –
Y

 per a ensenyaments tècnics
10

80   –
Y

 per a altres ensenyaments universitaris conduents al grau
10

Y = increment percentual de crèdits matriculats sobre el nombre mínim d’aquests a 
què obliga a matriculació l’article 22.

Secció 3a RequiSitS acadèmicS en enSenyamentS univeRSitaRiS conduentS al títol oficial 
de màSteR univeRSitaRi

Article 26. Matriculació.

Per obtenir beca en els estudis conduents a l’obtenció d’un títol oficial de màster 
universitari és necessari que el sol·licitant sigui admès i es matriculi, en el curs per al qual 
sol·licita la beca, d’un mínim de 60 crèdits.

Excepcionalment, en els casos en què la universitat, en virtut de la seva normativa 
pròpia, limiti el nombre de crèdits en què es pugui matricular l’alumne, es pot obtenir la 
beca si aquest es matricula en tots en què li sigui possible, encara que no arribi al mínim 
establert en el paràgraf anterior.

En el cas de matricular-se en un nombre de crèdits superior al mínim exigit, tots han 
de ser tinguts en compte per a la valoració del rendiment acadèmic del sol·licitant.

Article 27. Nota mitjana.

1. Els sol·licitants de beca per a primer curs dels estudis conduents a l’obtenció d’un 
títol oficial de màster universitari han d’haver obtingut una nota mitjana de 6,00 punts en 
l’expedient acadèmic corresponent als estudis universitaris previs que hi donen accés.
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2. Per al còmput de la nota mitjana, la puntuació obtinguda en cadascuna de les 
assignatures es pondera en funció del nombre de crèdits que la integrin, d’acord amb la 
fórmula següent:

V =   
P × NCa

NCt

V= valor resultant de la ponderació de la nota mitjana obtinguda en cada 
assignatura.

P= puntuació de cada assignatura.
NCa = nombre de crèdits que integren l’assignatura.
NCt = nombre de crèdits matriculats i/o cursats en el/els curs/os acadèmic/cs que es 

barema/en i que tinguin la consideració de computables.

En cas que no hi hagi qualificacions numèriques, les qualificacions obtingudes en les 
diferents matèries es computen segons el barem següent:

Menció de matrícula d’honor: 10 punts.
Excel·lent: 9 punts.
Notable: 7,5 punts.
Aprovat o apte: 5,5 punts.

Article 28. Càrrega lectiva superada.

En els casos en què el nombre de crèdits a superar per a l’obtenció del títol oficial de 
màster universitari sigui superior a 60, la continuació de la condició de becari en un segon 
any exigeix haver superat tots els crèdits de què s’hagi matriculat en el primer any i ha 
d’estar matriculat en tots els crèdits que faltin per obtenir la titulació.

Article 29. Nombre d’anys amb condició de becari.

Només es pot gaudir de beca per als estudis conduents al títol oficial de màster 
universitari durant el temps que duri el corresponent pla d’estudis. A aquests efectes, 
s’entén que els plans d’estudis integrats per 90 crèdits tenen una durada d’un any i mig. En 
aquest cas la quantia de la beca del segon any és del cinquanta per cent de la quantitat 
que li hagi correspost, amb excepció del component de matrícula que s’ha d’abonar en la 
seva totalitat.

Secció 4a RequiSitS acadèmicS peR a enSenyamentS aRtíSticS SupeRioRS i altReS eStudiS 
SupeRioRS

Article 30. Matriculació.

Per obtenir beca en els estudis superiors no integrats a la universitat és necessari que 
el sol·licitant es matriculi d’un curs complet segons el corresponent pla d’estudis.

No es requereix la matrícula de curs complet en el cas dels alumnes als quals, per 
acabar els seus estudis, els falti un nombre inferior de crèdits, sempre que no hagin gaudit 
de la condició de becari durant més anys dels previstos a l’article 32.

Article 31. Càrrega lectiva superada.

Per obtenir beca es requereix que el sol·licitant hagi superat el 80 per cent dels crèdits 
matriculats en el curs anterior.

Article 32. Nombre d’anys amb condició de becari.

Es pot gaudir de la condició de becari durant un any més dels que estableix el pla 
d’estudis.
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CAPÍTOL IV

Principis, condicions de revocació i reintegrament i incompatibilitats

Article 33. Principis i criteris de prioritat.

1. La gestió de les beques i ajudes a l’estudi es realitza conforme als principis de 
publicitat, eficàcia i eficiència.

2. Per garantir l’eficàcia en el compliment dels objectius a què es dirigeixen les 
beques i ajudes a l’estudi, aquestes es concedeixen a mesura que es formulin les 
corresponents propostes parcials de concessió.

3. Tenen preferència per a l’adjudicació de les ajudes per a l’adquisició de llibres de 
text i material didàctic complementari en els nivells gratuïts de l’ensenyament els sol·licitants 
que n’hagin gaudit l’any anterior. Les restants ajudes s’adjudiquen per ordre invers de 
magnitud de la renda per càpita de la família del sol·licitant.

Article 34. Pagaments anticipats i abonaments a compte.

Les beques i ajudes a l’estudi poden ser objecte de pagament anticipat, de manera que 
els fons es lliurin amb caràcter previ a la realització de l’activitat subvencionada.

Així mateix es poden realitzar abonaments a compte atenent el ritme d’execució de les 
actuacions subvencionades.

La concessió de beques i ajudes a l’estudi no requereix la constitució de mesures de 
garantia a favor de l’òrgan concedent.

Els pagaments de les beques i ajudes a l’estudi es poden efectuar directament al 
beneficiari o a través d’entitats col·laboradores.

Article 35. Obligacions dels beneficiaris.

1. Són obligacions dels beneficiaris de beques o ajudes a l’estudi, a més de les que 
estableixi la respectiva convocatòria, les següents:

a) Destinar la beca o ajuda a la finalitat per a la qual es concedeix, i s’entén així la 
matriculació, l’assistència a classe, la presentació a exàmens, l’abonament, si s’escau, de 
les despeses per a les quals s’hagi concedit, així com la prestació del servei o realització 
de la pràctica que n’hagin motivat la concessió.

b) Acreditar davant l’entitat concedent el compliment dels requisits bàsics establerts 
en aquest Reial decret així com els que fixin les administracions educatives en les 
convocatòries pròpies de la beca o ajuda de què es tracti.

c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació necessàries, i aportar tota la informació 
que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions esmentades.

d) Declarar, específicament en els supòsits de canvi d’estudis o de centre docent, el 
fet d’haver estat becari en anys anteriors.

e) Posar en coneixement de l’entitat concedent l’anul·lació de la matrícula així com 
qualsevol altra alteració de les condicions que s’han de tenir en compte per a la 
concessió.

f) Procedir al reintegrament dels fons en els casos que preveu aquest Reial decret.

2. L’incompliment de qualsevol d’aquestes obligacions és causa de reintegrament de 
la beca o ajuda a l’estudi.

Article 36. Reintegrament.

1. Les adjudicacions de tot tipus de beques i ajudes a l’estudi poden ser revisades 
administrativament quan es doni en la seva concessió alguna causa de reintegrament o 
s’hagi produït algun error material, aritmètic o de fet.

2. Quan el reintegrament derivi d’un incompliment dels requisits exigibles, l’interès de 
demora es merita des del moment del pagament de la beca o ajuda fins a la data en què 
s’acordi la procedència del reintegrament. Quan el reintegrament derivi d’algun error 
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material, aritmètic o de fet de l’Administració concedent, l’interès de demora es merita des 
del moment en què es notifiqui la seva procedència.

3. Atenent la naturalesa de la subvenció concedida i la graduació de l’incompliment 
de les condicions imposades amb motiu de la seva concessió, es pondera tant l’import 
com els components de la beca o ajuda a l’estudi a reintegrar.

4. Les renúncies per part dels beneficiaris a les beques o ajudes concedides donen 
lloc al seu reintegrament immediat.

5. En cas que, com a conseqüència d’actuacions seguides conforme als apartats 
anteriors, s’hagin de reintegrar beques o ajudes convocades amb un nombre predeterminat 
de beneficiaris, el reintegrament s’efectua a favor de l’Administració educativa que hagi 
concedit la beca. En els restants casos, el reintegrament s’efectua a favor del Tresor Públic 
de l’Estat.

Article 37. Verificació.

En compliment del que disposa l’article 86.2, setena, de la Llei 47/2003, de 26 de 
novembre, general pressupostària, les administracions educatives han de portar a terme 
les actuacions que assegurin la correcta inversió dels recursos pressupostaris destinats a 
beques i ajudes a l’estudi amb l’establiment dels procediments de verificació i comprovació 
que considerin adequats.

Article 38. Incompatibilitats.

Les beques i ajudes a l’estudi que regula aquest Reial decret són incompatibles amb 
qualssevol altres beneficis de la mateixa naturalesa i finalitat, llevat que el Ministeri 
d’Educació i Ciència declari la compatibilitat en casos suficientment motivats.

No obstant això, són compatibles amb les beques o ajudes per a la mateixa finalitat 
que, amb càrrec als seus propis pressupostos, puguin establir les comunitats autònomes, 
les corporacions locals, les universitats o el Ministeri d’Educació i Ciència en els seus 
respectius àmbits de competència, sense que, en cap cas, l’import total percebut pugui 
superar el cost real de la prestació o prestacions que cobreixin.

CAPÍTOL V

Règim de les beques i ajudes territorialitzades

Article 39. Beques convocades amb nombre predeterminat de beneficiaris.

1. Les assignacions dels crèdits pressupostaris que es destinin a les beques i ajudes 
que es convoquin amb un nombre predeterminat de beneficiaris s’han de distribuir entre 
les comunitats autònomes, d’acord amb el que preveu l’article 86 de la Llei 47/2003, de 26 
de novembre, general pressupostària, amb l’acord previ de la Conferència Sectorial 
d’Educació o de la Conferència General de Política Universitària. L’acord esmentat inclou 
els criteris objectius de distribució i, si s’escau, la seva ponderació, així com la quantitat 
final destinada a cada comunitat autònoma i a cadascuna d’aquestes convocatòries de 
beques i ajudes. Els compromisos financers de l’Administració General de l’Estat respecte 
d’aquesta distribució s’han de formalitzar mitjançant un acord del Consell de Ministres que 
ha de ser publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

2. Els lliuraments a les comunitats autònomes dels fons corresponents a les beques 
i ajudes que es convoquin amb un nombre predeterminat de beneficiaris s’efectuen 
conforme a les regles següents:

a) Un cop resoltes les convocatòries del curs anterior, i en tot cas, en el primer mes 
de cada curs escolar, s’han de deslliurar a cada comunitat autònoma les quantitats del 
pressupost corrent no invertides en les dites convocatòries d’acord amb el percentatge de 
participació que hagin acordat la Conferència Sectorial d’Educació o la Conferència 
General de Política Universitària.

b) En el segon trimestre del curs escolar s’ha de deslliurar la diferència fins a completar 
la quantitat final acordada per a cada comunitat autònoma.
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Article 40. Beques convocades sense nombre predeterminat de beneficiaris.

1. Amb càrrec a les partides pressupostàries que es destinin a les altres beques i 
ajudes a l’estudi territorialitzades, s’ha de deslliurar a les comunitats autònomes el cent per 
cent del cost de les beques i ajudes que es concedeixin de conformitat amb la normativa 
bàsica i que no superin el llindar inferior de l’interval a què es refereix la disposició addicional 
primera. Així mateix s’ha de deslliurar a les comunitats autònomes el percentatge de 
finançament que correspongui a l’Estat del cost de les beques i ajudes que es concedeixin 
de conformitat amb la normativa bàsica i dins de l’interval a què es refereix la disposició 
addicional primera.

2. Els lliuraments a les comunitats autònomes dels fons corresponents a aquestes 
beques i ajudes a l’estudi es porten a terme conforme a les regles següents:

a) Un cop resoltes les convocatòries del curs anterior, i en tot cas, en el primer mes 
de cada curs escolar, s’han de distribuir entre les comunitats autònomes les quantitats del 
pressupost corrent no invertides en les convocatòries esmentades, d’acord amb la mitjana 
de participació en les respectives convocatòries que hagi correspost a cada comunitat 
autònoma en els últims dos anys acadèmics.

En cas que no es convoquin noves modalitats de beques o ajudes a l’estudi, la 
distribució a què es refereix el paràgraf anterior s’ha d’efectuar d’acord amb la mitjana de 
participació de cada comunitat autònoma en el conjunt de les beques i ajudes dirigides als 
ensenyaments corresponents.

b) En el segon trimestre de cada curs escolar s’ha de distribuir el vuitanta per cent de 
la quantitat restant per completar l’import calculat conforme al criteri establert a l’apartat a).

c) Un cop finalitzada cada convocatòria, i, en tot cas, abans del mes de juny, s’ha de 
liquidar a cada comunitat autònoma l’import fins a completar el finançament que correspongui 
a l’Estat de les beques i ajudes concedides.

3. No més tard del mes de juliol de cada any, cada comunitat autònoma ha de remetre 
al Ministeri d’Educació i Ciència un estat comprensiu de les obligacions reconegudes i dels 
pagaments efectuats amb càrrec als lliuraments que, per a cada convocatòria, hagi efectuat 
el Departament en els dos exercicis, en els termes que recull la Llei 47/2003, de 26 de 
novembre, general pressupostària, en què es diferenciïn les beques i ajudes que són 
objecte de finançament estatal de les que es concedeixin en règim de cofinançament.

Article 41. Administració competent i publicitat.

1. Abans del començament de cada curs escolar, les comunitats autònomes han de 
fer públiques en el diari oficial corresponent les convocatòries de les beques i ajudes a què 
es refereix aquest capítol.

2. Les dites convocatòries de les comunitats autònomes i les notificacions de 
concessió als interessats han d’especificar les beques i ajudes que es convoquin i 
concedeixin amb càrrec al Programa estatal de beques i ajudes a estudiants del Ministeri 
d’Educació i Ciència.

3. Les dites beques i ajudes s’han de sol·licitar a la comunitat autònoma en què hi 
hagi el domicili familiar de l’interessat.

4. No obstant això, les beques i ajudes per cursar estudis no presencials s’han de 
sol·licitar a l’Administració educativa de què depengui el centre que els imparteix.

Article 42. Adjudicació i pagament de les beques i ajudes.

1. Les comunitats autònomes han de resoldre el pagament de les beques i ajudes 
concedides i efectuar-lo de conformitat amb el que preveuen aquest Reial decret i les 
seves respectives convocatòries.

2. En el cas de convocatòries amb un nombre prefixat de beneficiaris, el cost total de 
les beques i ajudes concedides amb càrrec al Programa de beques i ajudes a estudiants 
del Ministeri d’Educació i Ciència no pot superar l’import de crèdit atribuït a cada comunitat 
autònoma per a la convocatòria de què es tracti.
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3. Un cop acabat el procés d’adjudicació de les beques i ajudes, les administracions 
educatives i les universitats han de verificar, com a mínim, un 3 per cent de les beques i 
ajudes concedides.

Disposició addicional primera. Ensenyaments, quanties i llindars.

Amb la consulta prèvia a les comunitats autònomes, el Govern ha d’aprovar, en el 
primer trimestre de l’any, un Reial decret en què s’han d’especificar els aspectes 
següents:

a) L’assignació dels fons del Programa de beques i ajudes a estudiants a cadascuna 
de les diferents convocatòries quan aquestes tinguin un nombre predeterminat de 
beneficiaris i, si s’escau, els criteris de prioritat.

b) Els ensenyaments per als quals s’han de concedir les beques i ajudes a l’estudi.
c) Les quanties dels components i modalitats de les beques o ajudes per a cada un 

dels ensenyaments.
d) Els llindars de renda i de patrimoni familiar per a l’obtenció de cadascun dels 

components de les beques o ajudes a l’estudi, així com l’import de les deduccions que 
s’hagin de practicar sobre la renda o el percentatge de valoració del patrimoni, si s’escau.

e) Els requisits, les condicions socioeconòmiques o altres factors necessaris per 
assegurar la igualtat en l’accés a les esmentades beques i ajudes a l’estudi a tot el territori. 
A aquests efectes, algun dels llindars es pot establir en forma d’interval, i en aquest cas 
estan finançades pel Ministeri d’Educació i Ciència les beques i ajudes subjectes al punt 
inferior d’aquest, i objecte de cofinançament entre aquest i la corresponent comunitat 
autònoma les beques i ajudes atorgades als interessats que es trobin dins de l’interval 
fixat.

Disposició addicional segona. Convenis.

El Ministeri d’Educació i Ciència i les comunitats autònomes poden acordar la realització 
de plans i programes conjunts per atorgar beques o ajudes. La iniciativa s’ha d’acordar en 
l’àmbit de la Conferència Sectorial d’Educació o de la Conferència General de Política 
Universitària i per dur-los a terme s’han de subscriure convenis de col·laboració amb les 
comunitats autònomes corresponents.

Disposició addicional tercera. Bases de dades.

El Ministeri d’Educació i Ciència manté la base de dades de beneficiaris de beques i 
ajudes a l’estudi a què es refereix aquest Reial decret i ha de vetllar per la seva conservació 
actualitzada, amb l’objectiu del control parlamentari del crèdit i per donar compliment a les 
resolucions del Tribunal de Comptes en matèria de beques i ajudes a l’estudi així com per 
mantenir l’estadística per a fins estatals.

Les administracions educatives i les universitats han de remetre al Ministeri d’Educació 
i Ciència la informació necessària a aquests efectes en un termini màxim de tres mesos 
des del tancament de cada convocatòria.

De la mateixa manera, l’Administració de l’Estat ha de facilitar a les comunitats 
autònomes totes les dades que siguin necessàries per als fins que els són propis.

Disposició addicional quarta. Reials decrets de traspassos.

1. El traspàs del ple exercici de les competències a cada comunitat autònoma en els 
termes que preveu aquest Reial decret es produeix a partir de la data assenyalada a 
l’Acord de la Comissió Mixta pel qual s’aprova el traspàs de les funcions, mitjans i serveis 
necessaris per a l’assumpció d’aquestes competències.

2. Mentre no s’aprovi el traspàs esmentat, les referències efectuades en els articles 
40, 41 i 42 d’aquest Reial decret a la comunitat o comunitats autònomes s’han d’entendre 
efectuades al Ministeri d’Educació i Ciència.
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Disposició transitòria única. Ensenyaments universitaris.

Mentre se segueixin impartint els estudis conduents al títol de llicenciat, enginyer, 
arquitecte, diplomat, mestre, enginyer tècnic i arquitecte tècnic, es poden concedir beques 
als estudiants que estiguin cursant els estudis esmentats conforme amb el que disposen 
aquest Reial decret i els apartats següents:

1. Es requereix que el sol·licitant es matriculi en el curs per al qual sol·licita la beca, 
com a mínim, del nombre de crèdits que resulti de dividir el total dels que integren el pla 
d’estudis, excepte els de lliure elecció, entre el nombre d’anys que el componguin. En tot 
cas, el nombre d’anys esmentat s’ha d’ajustar al que estableix el Reial decret 1497/1987, 
de 27 de novembre (BOE de 14 de desembre) i modificacions posteriors, pel qual 
s’estableixen directrius generals comunes dels plans d’estudi dels títols universitaris de 
caràcter oficial i validesa a tot el territori nacional.

2. Els alumnes de qualsevol curs d’estudis universitaris no presencials s’han de 
matricular, almenys, de trenta-cinc crèdits, i tots han de ser superats per obtenir la beca. 
En el supòsit de matricular-se d’un nombre superior de crèdits, tots aquests, fins i tot els 
de lliure elecció, han de ser tinguts en compte per a la valoració dels requisits acadèmics 
del sol·licitant.

3. En el supòsit de plans d’estudis amb matrícula semestral/quadrimestral, pot 
obtenir-ne la beca l’alumne que es matriculi en un semestre/quadrimestre del cinquanta 
per cent dels crèdits establerts a l’apartat 1 anterior. No obstant això, per a la renovació de 
la seva beca, ha de completar la matrícula en el semestre/quadrimestre següent, fins a 
assolir el nombre de crèdits matriculats a què es refereix l’apartat esmentat.

4. Excepcionalment, en els casos en què la universitat, en virtut de la seva normativa 
pròpia, limiti el nombre de crèdits en què es pugui matricular l’alumne, es pot obtenir la 
beca si aquest es matricula de tots els crèdits en què li sigui possible, encara que no arribi 
als mínims a què es refereix el present article.

5. El nombre mínim de crèdits fixat en els apartats anteriors en què l’alumne s’ha de 
matricular en el curs per al qual sol·licita la beca no és exigible en el cas d’alumnes que, 
per acabar els seus estudis, els falti un nombre de crèdits inferior a l’esmentat nombre 
mínim, sempre que no hagi gaudit de la condició de becari durant més anys dels que 
preveu l’apartat 13 següent.

6. Els crèdits convalidats i adaptats no es tenen en compte a efectes del compliment 
dels requisits acadèmics.

7. En cap cas entren a formar part dels mínims a què es refereixen els apartats 
anteriors crèdits corresponents a diferents especialitats que superin els necessaris per a 
l’obtenció del títol corresponent.

8. Es requereix que el sol·licitant hagi superat, en el curs anterior a aquell per al qual 
sol·licita la beca, el seixanta per cent dels crèdits matriculats si es tracta d’estudis 
d’ensenyaments tècnics o el vuitanta per cent si es tracta dels altres estudis universitaris o 
superiors.

9. En tot cas, el nombre mínim de crèdits en què va haver d’estar matriculat el 
sol·licitant en el curs anterior a aquell per al qual sol·licita la beca és el que, per a cada cas, 
s’indica en els apartats anteriors.

10. En tots els casos en què hi hagi cursos amb el caràcter de selectius es pot obtenir 
beca durant el segon any que, si s’escau, l’alumne necessiti per superar la totalitat del 
curs, sempre que s’hagi superat la càrrega lectiva que estableix l’apartat 8 anterior. Un cop 
superats en l’esmentat segon curs tots els crèdits, s’entén que l’alumne compleix el requisit 
acadèmic necessari per obtenir beca en el curs següent.

11. Per obtenir beca per a la realització del projecte de fi de carrera és necessari 
haver superat tots els crèdits del pla d’estudis, si s’ha gaudit en el curs immediatament 
anterior de la condició de becari de la convocatòria general o de mobilitat del Ministeri 
d’Educació i Ciència. A més, es requereix que aquest no constitueixi una assignatura 
ordinària del pla d’estudis o es porti a terme simultàniament amb algun dels cursos de la 
carrera.
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12. S’entén que compleixen els requisits acadèmics els alumnes que obtinguin un 
excepcional aprofitament acadèmic.

Per determinar si hi ha un aprofitament excepcional de l’alumne, es calcula l’increment 
percentual de crèdits matriculats sobre el nombre mínim d’aquests a què obliga a 
matriculació l’apartat 1 anterior. El percentatge de crèdits a superar en aquests casos per 
obtenir una beca es determina mitjançant les fórmules matemàtiques següents:

60   –
Y

 per a ensenyaments tècnics
10

80   –
Y

 per als altres estudis universitaris
10

Y = increment percentual de crèdits matriculats sobre el nombre mínim d’aquests a 
què obliga a matriculació l’apartat 1 anterior.

13. a) Només es pot gaudir de la condició de becari durant els anys de què consti 
el pla d’estudis. Com a excepció, es pot gaudir de la condició de becari durant un nombre 
d’anys superior als determinats en el corresponent pla d’estudis en els supòsits següents:

Ensenyaments tècnics de primer i segon cicle: dos anys més dels que estableix el pla 
d’estudis.

Ensenyaments tècnics d’una titulació de només primer cicle o ensenyaments tècnics 
de només segon cicle: un any més dels que estableix el pla d’estudis.

Resta de llicenciatures universitàries: un any més dels que estableix el pla d’estudis.

b) Els alumnes que cursin la totalitat dels seus estudis universitaris en centres 
d’educació a distància poden gaudir de la condició de becari durant un any més dels que 
preveuen els apartats anteriors.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

1. Queden derogats el Reial decret 2298/1983, de 28 de juliol, pel qual es regula el 
sistema de beques i altres ajudes a l’estudi de caràcter personalitzat (BOE de 27 d’agost 
de 1983) i el Reial decret 1123/1985, de 19 de juny, sobre pagament de beques i ajudes a 
l’estudi concedides pel Ministeri d’Educació i Ciència a través d’entitats de crèdit (BOE de 
9 de juliol de 1985).

2. Així mateix, queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que 
s’oposin al que disposa el present Reial decret.

Disposició final primera. Coordinació d’actuacions.

El Ministeri d’Educació i Ciència i les comunitats autònomes han de coordinar les seves 
actuacions pel que fa a les beques i ajudes que es regulen en aquest Reial decret. Així 
mateix, les administracions educatives competents poden acordar amb el Ministeri 
d’Educació i Ciència les mesures de suport i col·laboració que considerin necessàries.

Disposició final segona. Títol competencial i caràcter de legislació bàsica.

Aquest Reial decret té caràcter bàsic, i es dicta a l’empara de la competència exclusiva 
atribuïda a l’Estat a l’article 149.1. 30a de la Constitució Espanyola i en desplegament del 
que disposa l’article 45 de la Llei 6/2001, orgànica d’universitats, en la redacció que en fan 
la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i l’article 83 de la Llei orgànica d’educació. S’exceptuen 
de l’esmentat caràcter bàsic els preceptes següents: article 12, últim paràgraf, article 33.2, 
i article 34.
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Disposició final tercera. Desplegament normatiu.

Correspon al ministre d’Educació i Ciència dictar les normes que siguin necessàries 
per a l’aplicació i el desplegament del que estableix aquest Reial decret en l’àmbit de la 
seva competència.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial 
de l’Estat».

Madrid, 21 de desembre de 2007.

JUAN CARLOS R.

La ministra d’Educació i Ciència,
MERCEDES CABRERA CALVO-SOTELO


